SAVEZ DRUŠTAVA NAŠA DJECA HRVATSKE
Zagreb, Amruševa 10/4
Telefon:01/4922959; 4922957; Faks: 01/4922975
E-mail: info@savez-dnd.hr
ŽIRO RAČUN: HR582360000-1101338005
M.B. 03213960
OIB 82683059627

PRAVILNIK O POLITICI ZAŠTITE DJECE
U SAVEZU DRUŠTAVA NAŠA DJECA HRVATSKE

Zagreb, 11. listopada 2016. godine

1

O Savezu društava Naša djeca Hrvatske
Savez DND je dragovoljna, nevladina, neprofitna i humanitarna udruga građana osnovana 1950.
godine. U svojem djelovanju ostvaruje sljedeće ciljeve:
 poticanje i provedba aktivnosti djece u slobodnom vremenu koje kod djece šire znanje, iskustvo,
kreativnost, humanost i volonterstvo.
 pokretanje i koordinacija akcija koje doprinose zagovaranju, promociji i provedbi dječjih prava i
aktivnog dječjeg sudjelovanja u lokalnoj zajednici.
 podrške i osnaživanja roditelja u odgoju i razvoju djece.
U Savez DND, kao krovnu udrugu, trenutno je udruženo je 88 osnovnih Društava Naša djeca (u daljnjem
tekstu: DND) koja djeluju u gradovima i općinama Hrvatske. Savez DND pruža programsku,
organizacijsku, administrativnu i tehničku pomoć osnovnim DND; potiče i organizira zajedničke
aktivnosti u suradnji s osnovnim DND na razini Hrvatske; u suradnji s domaćim i međunarodnim
udrugama i organizacijama provodi i koordinira programima i projektima za djecu.
Polazište za djelovanje Saveza DND su sljedeći dokumenti: Konvencija UN-a o pravima djeteta,
Strategija Vijeća Europe o pravima djeteta (2012.-2015.) (CM 2011/171), Strategija Vijeća Europe za
prava djece 2016.-2021., EU Agenda za prava djece, Globalni ciljevi održivog razvoja UN-a do 2030.,
Ustav Republike Hrvatske i pozitivnim zakonima RH (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju,
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Nacionalna strategija za prava djece u
Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine, Strategija Vijeća Europe za djecu za razdoblje od 2016.2021., periodička izvješća Vlade RH o stanju prava djeteta Odboru UN-a za prava djece, Preporuke
Odbora UN-a za prava djeteta.)
Savez DND pokriva sljedeća područja djelovanja: dječja prava i aktivno dječje sudjelovanje, slobodno
vrijeme djece i izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece, dječje stvaralaštvo, prevencija i zaštita
zdravlja djece, edukacija odraslih, rad s roditeljima, promociju volonterskog rada i odgoja za
volontiranje, humanitarne akcije, međunarodna suradnja i partnerstva, izdavačka djelatnost.
Od mnogobrojnih akcija i aktivnosti Saveza DND četiri programa uvršteni su u „Nacionalnu strategiju
za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine“. To su: akcija „Gradovi i općine –
prijatelji djece“, „Za osmijeh djeteta u bolnici“, „Dječji forumi za ostvarivanje dječjih prava“ i „Dječja
vijeća“ za promicanje aktivnog dječjeg sudjelovanja u lokalnoj zajednici.
Vizija
Demokratsko društvo usmjereno djeci, koje razumije prava i potrebe djece i roditelja te pruža djeci
mogućnost razvijanja svih potencijala i izgradnju svijeta po mjeri djeteta.
Misija
Savez DND-a se zalaže za bolji položaj djece u društvu i zaštitu dječjih prava te jednake mogućnosti za
svu djecu u skladu s Konvencijom UN-a o pravima djeteta te nacionalnim i svjetskim dokumentima za
djecu. Svoju misiju provodi u suradnji s Društvima Naša djeca i srodnim udrugama, organizacijama,
ustanovama, institucija, lokalnim samoupravama i upravama putem osmišljenih i organiziranih akcija i
aktivnosti s djecom i za djecu u slobodno vrijeme. Savez DND pruža podršku djeci u aktivnom
sudjelovanju u lokalnoj zajednici, potičući lokalne zajednice, ustanove i institucije na zaštitu i skrb o
djeci prema načelu najboljeg interesa za dijete. Savez DND programima edukacije i promocije
odgovornog i kvalitetnog roditeljstva osnažuje roditelje za odgoj djece, a članove na volonterski rad i
odgoj za volontiranje.
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Vrijednosti
Vrijednosti koje poštuju i prate aktivnosti koje Savez DND provodi jesu vrijednosti na kojima počivaju
vizija i ciljevi rada Saveza DND:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svako dijete ima pravo na optimalan rast i razvoj.
Predani smo stavljanju dječjih prava i dječje dobrobiti na prvo mjesto u našem radu
Djeca su jednakovrijedni članovi društva i trebaju biti uključeni u procese odlučivanja.
Osmišljeno i kvalitetno provedeno slobodno vrijeme djece s ciljem razvijanja samopouzdanja,
talenata i društvenih vrijednosti kod djece.
Odgoj i obrazovanje djece i odraslih koji se temelji na načelima tolerancije, uvažavanja
različitosti, nediskriminaciji i nenasilju
Odgovorni roditelji.
Promicanje i jačanje vrijednosti volonterskog rada s djecom i za djecu u zajednici.
Regionalna mreža osnovnih Društava Naša djeca u gradovima i općinama.
Njegovanje humanih vrijednosti i rad za opće dobro.

Politika o zaštiti djece u Savezu DND-a Hrvatske odnosi se na pravila ponašanja i djelovanja
odraslih, odnosno svog zaposlenog osoblja, volontera i vanjskih suradnika Saveza DND-a, prema
djeci. Politika sadrži principe i vrijednosti koji trebaju biti evidentni u radu s djecom i navodi oblike
ponašanja koji se smatraju poželjnima i prihvatljivima, kao i ona koja su apsolutno nepoželjna i
neprihvatljiva.
Zašto nam je potrebna Politika zaštite djece?
- Svako dijete može postati žrtva zlostavljanja ili zanemarivanja i važno je da zna svoja prava i kako
se može zaštititi.
- Neke djevojčice i dječaci češće su žrtve zlostavljanja jer su bolesni ili imaju teškoće u razvoju,
razlikuju se od druge djece izgledom, govorom, ponašanjem ili nečim drugim.
- Zlostavljač je često osoba kojoj dijete vjeruje i s kojom je blisko, a tragovi zlostavljanja nisu uvijek
vidljivi. Zbog toga je važno govoriti o teškim i ružnim stvarima koje se događaju, zaustaviti ih i
spriječiti, a posljedice zaliječiti kako bi dijete ponovno moglo biti sretno.
Cilj Politike o zaštiti djece:
1. Pružiti zaposlenom osoblju, volonterima i vanjskim suradnicima smjernice za efikasniji i sigurniji
rad s djecom.
2. Izraziti opredijeljenost za poštivanje Konvencije UN-a o pravima djeteta jer posvećenost dječjim
pravima znači i posvećenost zaštiti djece.
3. Preventivno utjecati na zaštitu djece s kojom se radi.
Vrijednosti i principi u radu s djecom:
1. Osiguravanje sigurnosti, zdravlja i dobrobiti djeteta.
2. Poštivanje dječjih prava propisanih Konvencijom UN-a o pravima djeteta te rad na njihovoj
promociji, zaštiti i unaprjeđenju.
3. Zaštita djece od bilo kojeg oblika izrabljivanja i zlostavljanja.
4. Slušanje i uzimanje u obzir mišljenja djece.
5. Sudjelovanje i doprinos djece koja su korisnici bilo koje usluge ili ciljna skupina projekta koji se
provodi unutar Saveza DND-a Hrvatske razvoju aktivnosti.
6. Čuvanje i unaprjeđivanje interesa djeteta.
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7. Sprječavanje diskriminacije, isključivanja ili marginalizacije djece po bilo kojem osnovu.
8. Osiguravanje da partneri s kojima Savez DND radi i surađuje poštuju i zadovoljavaju optimalne
standarde zaštite djece u svojim programima.
9. Poštivanje privatnosti djeteta i povjerljivosti informacija.
Načini ostvarivanja vrijednosti i principa:
1. Uvijek raditi u interesu djeteta poštujući njegovu individualnost i različitost i gledajući ih s
pozitivnog aspekta.
2. U svakoj prilici se prema djetetu odnositi s poštovanjem i uvažavanjem njegovih potreba.
3. Raditi na zaštiti i unaprjeđenju prava djeteta propisanih Konvencijom UN-a o pravima djeteta.
4. Cijeniti i uvažavati njihovo mišljenje i stavove.
5. Raditi s djecom s ciljem zadovoljavanja njihovih potreba i jačanja njihovih kapaciteta i sposobnosti
te razvijati njihove potencijale.
6. Razumijevati djecu u kontekstu u kojem žive.
7. Djelovati u partnerstvu s roditeljima/starateljima i stručnim suradnicima kako bi se osigurala,
zaštitila i unaprijedila prava djece.
8. Dati na potpisivanje izjave o povjerljivosti informacija i upoznati ih s Politikom o zaštiti djece svom
zaposlenom osoblju, volonterima i vanjskim suradnicima.
9. Ne ostavljati osoblje, volontere i vanjske suradnike nasamo s djecom bez mogućnosti da ih vide
ostali prisutni te ne dopuštati da provode previše vremena nasamo s djetetom, osim ako je to
potrebno iz profesionalnih razloga.
PRAVILA PONAŠANJA
Zaposlene osobe, volonteri i vanjski suradnici moraju:
- Biti svjesni situacija koje mogu dovesti do rizika i rukovoditi se istim.
- Planirati i organizirati mjesto rada i sam rad tako da se čim više umanje rizici.
- Biti transparentni u radu s djecom.
- Osigurati otvorenu i ugodnu atmosferu kako bi sporna pitanja ili zabrinutost bila iznesena i
raspravljena.
- Osigurati osjećaj otvorenosti između osoblja, volontera i vanjskih suradnika da potencijalno
zlostavljačko ponašanje ne bi prošlo neopaženo.
- Razgovarati s djecom o njihovim kontaktima s osobljem, volonterima i vanjskim suradnicima i
ohrabriti ih da iznesu svoju zabrinutost.
- Osnažiti djecu: razgovarati s njima o njihovim pravima i obvezama, prihvatljivom i
neprihvatljivom ponašanju i tome što oni mogu učiniti da bi riješili problem.
- Poštivati izjavu o povjerljivosti informacija i Politiku o zaštiti djeteta Saveza DND-a.
Zaposlene osobe, volonteri i vanjski suradnici nikada ne smiju:
- Udariti ili na bilo koji način fizički napasti ili zlostavljati djecu.
- Razviti fizičke ili seksualne odnose s djecom.
- Razviti s djecom odnose koji bi na bilo koji način mogli biti uvrjedljivi ili smatrani kao
iskorištavanje.
- Postupati na bilo koji način koji bi mogao biti smatran zloupotrebom ili koji bi dijete mogao
dovesti u rizik da bude zlostavljano.
- Koristiti neprimjeren jezik, davati prijedloge ili nuditi savjete koji su neprikladni, neugodni ili
uvrjedljivi za dijete.
- Fizički se ponašati na način koji je nepristojan, seksualno provokativan ili uznemirujući za dijete.
- Bez nadzora u svojoj kući preko noći ugostiti dijete ili djecu s kojom rade.
- Raditi za djecu poslove osobne prirode koje bi oni sami mogli učiniti.
- Sudjelovati u ponašanjima djece koja se smatraju ilegalnima, nesigurnima ili se smatraju
zlostavljanjem.
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-

Postupati s namjerom da se posrami, ponizi, omalovaži ili degradira djecu ili na drugi način izvrši
bilo kakav oblik emocionalnog ili psihičkog zlostavljanja.
Diskriminirati, isključiti ili marginalizirati, pokazati drugačije postupanje ili naklonost prema
pojedinoj djeci.
Spavati u istoj sobi ili krevetu s djetetom s kojim rade osim ako to nije u najboljem interesu
djeteta ili se drugačije ne može organizirati.

Poštivanje navedenih pravila ponašanja ćemo omogućiti tako što će:
1. Zaposleno osoblje, volonteri i vanjski suradnici potpisati izjavu o povjerljivosti informacija.
2. Zaposleno osoblje, volonteri, vanjski suradnici i partneri biti upoznati s Politikom o zaštiti djeteta i
potpisati poštivanje iste.
3. Procedura zapošljavanja uključivati i provjeru prikladnosti osobe za rad s djecom.
4. Zaposleno osoblje, volonteri i vanjski suradnici dobiti upute i informacije gdje i kako mogu
prijaviti mogućnost zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.
5. Djelovati u partnerstvu s roditeljima/starateljima, stručnim radnicima i partnerima da bi se
osigurala zaštita djece.
6. Preporučiti svim osnovnim Društvima Naša djeca da izrade svoje Pravilnike o zaštiti djece u
Društvima Naša djeca te da njihovo zaposleno osoblje, volonteri, vanjski suradnici potpišu izjave
o povjerljivosti informacija te ih se upozna s Politikom o zaštiti djeteta.

5

