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IZVJEŠTAJ 

ZA 2019.
SAVEZA DRUŠTAVA 

„NAŠA DJECA” 
HRVATSKE



Institucionalna podrška u 2019.

U okviru aktivnosti institucionalne podrške: 

- provedena edukacija i stručno osposobljavanje

• za više od 100 članova Skupštine Saveza DND 
• tijela upravljanja
• sedam zaposlenika Stručne službe Saveza DND 

Na Skupštini Saveza (7. 12. 2019.):

• uvodna radionica strateškog 
planiranja

• usvojen Program rada

• Financijski plan Saveza za 2020.

• sredstvima Institucionalne podrške 
kupljena je oprema za potrebe 
ureda Saveza



Strateško planiranje - naglasci u radu na područjima: 

• dječja participacija,

• jačanje kapaciteta za organizaciju volontera u zdravstvu kao novog i 
specifičnog oblika volontiranja,

• stvaranje institucionalnih okvira unutar udruge za prijavu projekata,

• programi održivog razvoja, odgoja za volontiranje,

• jačanje kapaciteta lokalnih i regionalnih zajednica za ostvarivanje prava djece, 

• psihosocijalna podrška roditeljima u odgoju djece,

• pomoć djeci i roditeljima u palijativnoj skrbi,

• promocija holističkog zdravlja i pravilne prehrane,

• te medijska pismenost. 



Tematsko-izvještajna skupština u
Matici Hrvatske, 6. 4. 2019.

• posvećena dugogodišnjem 
tajniku Saveza DND, dr.sc. 
Emilu Paravini

• odluka o osnivanju Nagrade 
dr.sc. Emil Paravina

• usvojen Izvještaj o radu i 
Financijski izvještaj za 2018.

• izglasana nova članica 
Nadzornog odbora, Melisa
Franjković iz DND Donji 
Miholjac



52. dodjela Nagrade „Grigor 
Vitez“ za dječju književnost

Nagrade su dodijeljene:

• Silviji Šesto,

• Jasminki Tihi-Stepanić, 

• Vandi Čižmek,

• Stanislavu Marijanoviću;

• uručeno i posebno priznanje Ivani Guljašević Kuman, 

• sedam pohvala,

• kao i dvije nagrade Ptičica po izboru dječjeg žirija Niki 
Sarajliji i Ivani Guljašević Kuman. 





Stručno savjetovanje „Holistički pristup zdravlju djeteta
– prehrana, rekreacija i slobodno vrijeme”

3. 5. 2019., Zabok

Organizatori:

• Društvo „Naša djeca“ Zabok i Savez društava 
„Naša djeca“ Hrvatske u okviru projekta „Zdravo i 
fino“

Cilj Savjetovanja:

• ukazati i upozoriti na problem debljine u djece,

• mobilizirati stručnu i širu javnost kako bi se 
prioritetni javnozdravstveni problem – problem 
debljine djece, sustavno počeo rješavati. 



Dvadeset godina „Za osmijeh djeteta u bolnici“
17. 5. 2020, muzej Mimara, Zagreb

• Središnji koordinacijski odbor obilježio je 20 godina 
akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici”

• svečanosti su prisustvovali brojni dužnosnici i 
ugledni uzvanici

• glavni urednik prof. dr. sc. Josip Grgurić predstavio je 
priručnik „Dijete u bolnici – bolnice koje promiču 
zdravlje“

• sudjelovanje u manifestaciji „Hrvatska volontira“ -
uključilo se 135 naših volontera iz 15 bolnica i 15 
Društava „Naša djeca” 



• pokretanje projekta „Odgoj za volontiranje i održivi razvoj u školama” u okviru Švicarsko-
hrvatskog programa suradnje

• u partnerstvu OŠ dr. Jure Turića, Gospić i OŠ Eugen Kumičić, Slatina te Društvom „Naša 
djeca“ Zabok

• edukacija, jačanje kompetencija i podizanje svijesti učenika i djelatnika u školama, kao i 
volontera iz OCD za:

 razvoj volontiranja,
 održivih lokalnih zajednica, 
 te aktivno sudjelovanje.

• Projekt će trajati 24 mjeseca i to u provedbenom razdoblju od 1. 5. 2019. do 30. 4. 2021.



Aktivnosti:

1. Upravljanje projektom i administracija,

2. Edukacija nastavnika, stručnih suradnika u školama i 
volontera o odgoju za volontiranje, održivom razvoju i dječjoj 
participaciji - 23.-25. 1. 2020. u Zaboku,

3. Studijski posjet djelatnika iz škola/volontera iz DND i 
OCD Zvezi prijatelj mladine Slovenije u Republiku Sloveniju,

4. Radionice za učenike u školama o odgoju za volontiranje, 
odgoju za održivi razvoj i dječjoj participaciji,

5. Provedba volonterske aktivnosti na temu 17 globalnih ciljeva 
za održivi razvoj,

6. Završna tribina „Odgoj za volontiranje i održivi razvoj u 
školama“,

7. Promidžba i vidljivost.
https://ovor.savez-dnd.hr/

https://ovor.savez-dnd.hr/


13. Susret „Gradova i općina - prijatelja djece“
u Varaždinu na temu održivog razvoja

Teme 13. Susret „Gradova i općina – prijatelja djece“  -
„Gradovi i općine kao pokretači razvoja“ i „Ekologija i 
održivi razvoj.“

Ministrica Blaženka Divjak –
• važnost tema održivog razvoja i zaštite okoliša, 

• to su teme u novoj reformi školstva

• upozorila je i na važnost prava djece da se čuje njihov 
glas

• sudjelovali djeca i odrasli iz 35 gradova i općina –
prijatelja djece



• održan je panel u kojem su predstavljeni ekološki projekti i projekti globalnih ciljeva za održivi razvoj

Svoje projekte na te teme su prezentirali: 

 Dječje gradsko vijeće iz Opatije, 

 Dječji forumi iz Varaždina,

 Prva osnovna škola Varaždin i 

 Dječji vrtić Varaždin



„Neka odrastanje bude dječja igra“

• program „Bajkaonica” - educirano  ukupno  47 
voditelja (pripovjedača) iz 27 Društava „Naša djeca“

• opremljeno šest novih mobilnih kutića „Bajkaonica“ u 
Društvima „Naša djeca“

• održano ukupno 164 radionice pripovijedanja 
„Bajkaonica“ u kojima je sudjelovalo oko 4200 djece i 
500 odraslih



• održane su i javne radionice „Bajkaonica“ u Zagrebu s 
poznatim osobama, Doris Pinčić Rogoznica i Luka Bulić, 
te radionice u:

 Cresu,
 Malom Lošinju,
 Šibeniku, 
 Omišu i 
 Dubrovniku s ambasadorom projekta glumcem i 

umjetnikom Zijahom Sokolovićem
(tjedan pripovijedanja od 4.-8. 11.). 

 nova web stranica projekta
 izdana nova ilustrirana publikacija „Bajkaonicom po 

svijetu 2“ s 10 ilustriranih usmenih narodnih priča iz 
cijelog svijeta 



Edukacija pripovjedača „Bajkaonica“
Šibenik, 20. – 22. 9. 2019.

Trodnevnu edukaciju u Šibeniku su vodili:
• Dijana Zorić, suosnivačica Laboratorija zabave 

i suorganizatorica STORYinga, međunarodnog 
storytelling festivala te

• Zijah Sokolović, dramski pisac, redatelj i 
profesor glume.

Na edukaciji su sudjelovala 24 Društva sa 47 
polaznika koji su mogli saznati sve o načinima 
pripovijedanja. 



15. Susret Dječjih gradskih i općinskih vijeća
Velika Gorica, 3. - 4. 10. 2019.

• tema Susreta - „Kako i zašto učiti o 
medijima“

• na panelu kojim je Susret započeo 
sudjelovali su brojni stručnjaci iz područja 
medija 

• projekte na temu medijske pismenosti 
predstavili dječji vijećnici iz:

• Dubrovnika, 
• Nove Gradiške, 
• Opatije, 
• Petrinje, 
• Velike Gorice
• Zaboka. 



• za djecu i mentore održane radionice na teme: 
• Kako snimiti radijsku emisiju (voditeljica Ivana 

Sučić),
• Kako gledati film (voditeljica Višnja 

Vukašinović), 
• Kako učiti o medijskoj pismenosti (voditeljice 

Višnja Biti i Mirjana Jukić),
• Društvene mreže i mladi (voditeljica Barbara 

Vid). 

• za mentore održano i predavanje doc.dr.sc. 
Lane Ciboci – „Odrastanje uz medije i važnost 
medijske pismenosti”



Dječji tjedan s poznatim kvizašima i 
promocija novog izdanja slikovnice „Prava svakog djeteta”

• povodom 30 godina Konvencije UN-a o 
pravima djeteta i 20 godina akcije „Gradovi i 
općine – prijatelji djece“ u 2019. provedene 
brojne prigodne aktivnosti u Dječjem tjednu u 
Gradu Zagrebu  (7. – 13. 10. 2019.g.)



U suradnji s:
• Gradskim uredom za obrazovanje Grada Zagreba,
• Uredom Pravobraniteljice za djecu RH, 
• Hrvatskim kviz savezom - organizirani kvizovi znanja 

„Prava svakog djeteta“ na temu dječjih prava s poznatim 
enigmatičarima iz Hrvatskog kviz saveza u Kući dječjih 
prava

• svečana promocija reizdanja slikovnice „Prava svakog 
djeteta“ (10. 10. 2019.), s tekstom Konvencije UN-a o 
pravima svakog djeteta dr. sc. Emila Paravine i crtežima 
Andree Petrlik Huseinović



20 godina Akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“

• VELIKIH 20 godina Akcije
• Zagreb, 19. 11. 2019.g., u Starogradskoj vijećnici održana Svečanost 
• dokumentarni film „20 godina nam je tek“
• 5 novih gradova/općina-prijatelja djece: SLATINA, DRNIŠ, SVETA NEDJELJA,

OMIŠ i VIŽINADA 



55 Naj-akcija u 2019. godini: 

• dodijeljene povelje i pohvale, a izabrane i 3 naj-akcije u novim kategorijama:  

• Grad Opatija dobio priznanje Naj,naj,naj – akcija za projekt „Putujemo u 
prošlost“,

• Grad Novska priznanje Naj,naj-akcija za projekt „Novsky Art and Science 
festival“ i

• Grad Čakovec priznanje Naj-akcija za projekt Festival medvjedića „Budi sretna 
priča jednog medvjedića“. 

 Predstavljene još tri naj –akcije iz:

• Dubrovnika „Različitost je naše bogatstvo – učimo se toleranciji i suradnji“,

• Rijeke „Pušenje: Krade ti dah!“ Obilježavanje Svjetskog dana nepušenja

• Zagreba „Više hodati, manje voziti“. 



„Županije - prijatelji djece“

Projekt „Županije – prijatelji djece” potiče 
županije da promiču i potiču zaštitu 
svekolikih prava djece sukladno zakonima 
Republike Hrvatske, poveljama Europske 
unije i konvencijama Ujedinjenih naroda.

- do kraja lipnja 2019. uključilo se 11 
županija



Sjednica djece i saborskih zastupnika povodom 30 godina 
Konvencije UN-a o pravima djeteta

• U velikoj vijećnici Hrvatskog sabora 20. 11.  2019.  
održana sjednica djece, mladih i saborskih 
zastupnika

• pod visokim pokroviteljstvom predsjednika 
Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića 

• u organizaciji Saveza društava „Naša djeca” 
Hrvatske, Ureda pravobraniteljice za djecu i Ureda 
UNICEF-a za Hrvatsku

• tema sjednice - ostvarivanje dječjih prava u 
Republici Hrvatskoj



Sudjelovanje djece iz cijele Hrvatske:

• djeca sudionici akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece”,

• djeca iz Dječjih foruma i Dječjih vijeća Saveza društava „Naša djeca” 
Hrvatske,

• djeca iz osnovnih i srednjih škola grada Zagreba, 

• članovi Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu,

• članovi Savjetodavnog odbora za dječju participaciju Ureda UNICEF-a za 
Hrvatsku.



Projekt „Roditelji na zadatku“
– psihosocijalna podrška roditeljima u 

odgoju djece

• novi projekt Saveza DND-a u 2019. 
• proveden s Društvima „Naša djeca” u Gospiću, 

Petrinji i Slatini

• Glavne aktivnosti:

1. Edukacija i priprema interdisciplinarnog tima
stručnjaka

2. Javne tribine „Roditelji na zadatku“

3. Informiranje i promocija projekta

4. On-line odgovori stručnjaka na pitanja roditelja 



23. Smotra dječjeg stvaralaštva,
Tuhelj, 18. – 20. 10. 2019.

• Ukupno 570 sudionika- 420 djece iz 18 
Društava Naša djeca

• za voditelje dramskih, plesnih i glazbenih 
točaka s djecom održan okrugli stol sa 
stručnjacima, dramskim i plesnim pedagozima 
i glazbenim voditeljima o načinima 
umjetničkog odgoja u radu s djecom

• Domaćini iz DND Tuhelj pripremili su i 
likovno-kreativne radionice za djecu, kao i za 
sve sudionike posjet Etno muzeju Staro selo u 
Kumrovcu.



Društvo „Naša djeca“ Zabok s projektom „Zdravo i fino“ pobijedilo u kategoriji 
nevladinih organizacija za europsku nagradu „2019 EU Health Award“ Europske komisije 

za prevenciju i smanjivanje debljine u djece i mladih!

Grad Opatija i projekt Dječjeg gradskog vijeća među finalistima gradova prijatelja djece 
za nagradu UNICEF-a Child Friendly Cities: Opatija se plasirala među pet finalista u 
kategoriji Značajno sudjelovanje djece te je svrstana na popis 20 najboljih svjetskih 

gradova prijatelja djece!  

Nagrada Savezu DND-a Hrvatske za trajan doprinos razvoju dramskog i kazališnog 
odgoja i pedagogije u Hrvatskoj!

a



Humanitarno-medijski projekt „Uz nas niste sami - Za osmijeh u srcu“

Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske - nositelj humanitarnog-medijskog projekta Hrvatske 
radiotelevizije „Uz nas niste sami – Za osmijeh u srcu “

• od 1. 12. 2019.g. do 31. 1. 2020.g. 



Savez DND Hrvatske uspio za svoju 
inicijativu skupiti od donacija 
građana ukupno 663.000,00 kuna 
koje je jednako podijelio na
Klinike za pedijatriju u Rijeci i 
Osijeku za pedijatrijsko -
palijativne odjele!




