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Uspjesi i izazovi u 2019. 

U 2019. godini bilježili smo trend porasta mreže udruženih Društava „Naša djeca“ tako da brojčano stanje 

Saveza je trenutno 111 članova, 98 udruženih Društava „Naša djeca“ i 13 pojedinaca. Na zimskoj skupštini 

7.12. 2019. u Savez DND je udruženo novo Društvo "Naša djeca" Petrijevci. U 2020. zbog nekoliko inicijativa 

za osnivanjem novih DND zasigurno će doći do povećavanja članova budući da inicijative za osnivanjem 

DND i učlanjenjem u Savez DND Hrvatske i dalje ima. 

Kao najveći uspjeh organizacije tijekom 2019., osim kontinuiranosti već višegodišnjih programa i uvođenja 

novih sadržaja i tema u nacionalne programe i aktivnosti Saveza DND, ističemo porast lokalnih zajednica i 

županija u akciji „Gradovi i općine-prijatelji djece“ i „Županija-prijatelj djece", senzibilizaciju javnosti za dječje 

sudjelovanje i aktivno uključivanje djece u procese odlučivanja, vidljivost i prepoznatljivost aktivnosti 

povodom obilježavanja triju značajnih obljetnica (20 godina akcija "Gradovi i općine-prijatelji djece" i "Za 

osmijeh djeteta u bolnici" i 30 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta u RH), daljnju popularizaciju 

programa „Bajkaonica“ pripovijedanja bajki i priča, popularizacije čitanja kod djece i odraslih, afirmaciju 

dječje književnost putem Nagrade "Grigor Vitez".  

Uspjeh je i otvaranje i jače djelovanje Saveza, zajedno s korisnicima iz lokalnih zajednica na području 

medijske pismenosti i različitih aspekata utjecaja medija na djecu kroz aktivnosti 15. Susreta Dječjih vijeća 

Hrvatske, kao i davanja stručne podrške roditeljima u roditeljstvu kroz projekt „Roditelji na zadatku“. 

Godinu smo zatvorili odnosno otvorili jednim novim izazovom na području humanizacije liječenja djece i 

prava bolesnika, a to je pitanje teško bolesne djece (i njihovih roditelja), kojima je potrebna podrška i pomoć 

kroz izgradnju kvalitetne palijativne pedijatrijske skrbi u RH, a koju smo proveli u okviru humanitarno-

medijskog projekta "Uz nas niste sami - Za osmijeh u srcu". Cilj tog humanitarnog projekta bio je podići 

svijest javnosti o potrebama djece na dugotrajnom liječenju i potrebama odraslih osoba s invaliditetom koji 

ne mogu samostalno živjeti te prikupiti donacije koje će omogućiti bolje uvjete za obje ranjive skupine. 

Postignut je izniman uspjeh humanitarne akcije jer je odaziv i prijam humanitarne akcije bio mnogo više od 

očekivanog te se putem nje uspjelo prikupiti za Kliničke bolničke centre Rijeke i Osijeka 663.000,00 kn. 

Uspjeh je što su aktivnosti Saveza kroz humanitarnu kampanju i brojne programe imali zavidno medijsko 

praćenje. 

Zahvaljujući dobivenom projektu Švicarsko-hrvatski program suradnje "Odgoj za volontiranje i održivi razvoj 

u školama" u 2019. (s provedbom do 30.4.2021.), kao i razvojnim financijskim planom Saveza za 2020. 

planiramo održati sve postojeće ljudske kapacitete i financijsku stabilnost Saveza kako bismo mogli i dalje 

uspješno provoditi vrlo izrazitu dinamiku aktivnosti i u 2020., a  koja je obilježila 2019. godinu, zahvaljujući 

predanosti i entuzijazmu članova udruge i zaposlenika Saveza.  

Održane su četiri redovne sjednice tijela upravljanja Saveza DND-a Izvršnog odbora i 3 sjednice Nadzornog 
odbora, napravljeni su i usvojeni Operativni plan i Financijski plan Saveza DND-a za 2020. Održane su dvije 
obvezne tematske i izvještajne Skupštine Saveza DND Hrvatske, članovi tijela upravljanja Saveza DND-a i 
zaposlenici Stručne službe prošli su niz edukacija tijekom cijele godine, a ostvarena je bogata i jaka 
međusektorska i sektorska suradnja s brojnim organizacijama, udrugama, državnim tijelima, ustanovama, 
lokalnim i regionalnim jedinicama, bolnicama, stručnjacima, medijima, privatnim tvrtkama.     
                                                            
 

Financijska održivost  u 2019. 

 
Kao što smo već naveli u 2019. godini, Savezu društava „Naša djeca” Hrvatske odobreno je financiranje i 

pokretanje projekta "Odgoj za volontiranje i održivi razvoj“ i pokretanje projekta u okviru Švicarsko-hrvatskog 

programa suradnje. Projekt se provodi u partnerstvu s dvije osnovne škole iz Gospića i Slatine ( OŠ dr. Jure 

Turića, Gospić i OŠ Eugen Kumičić, Slatina ), te Društvom „Naša djeca“ Zabok, do 30.4. 2021.  

 

Tijekom 2019. godine pripremljeno je i prijavljeno ukupno 21 projekt na različite natječaje resornim 

ministarstvima (zdravstvo, kultura, demografija, obitelj, mladi i socijalna politika, znanost i obrazovanje), 

zatim natječaje Grada Zagreba te EU natječaje, čime je nastavljen složen i vrlo zahtjevan posao traženja 

mogućnosti i prikupljanja sredstava putem raspisanih nacionalnih i EU natječaja za sredstva buduć i da iz tih 

izvora Savez DND-a trenutno osigurava održivost i ljudske kapacitete za provedbu svojih aktivnosti.  
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Osim toga, Savez je u 2019. podnio zahtjev i dobio otkup Ministarstva kulture za knjige, prijavio i neke nove 

projekte na području prevencije ovisnosti („Ne daj se upecati“ – trenutno u provedbi), novi trogodišnji ciklus 

"Za osmijeh djeteta u bolnici", kao i aktivnosti vezane uz predstojeću 70 obljetnicu Saveza DND.  

 

Osim tih natječaja nastavljena je u 2019. (a najavljena i za 2020. - 7 godina suradnje) suradnja na društveno 

odgovornom projektu "Neka odrastanje bude dječja igra" s tvrtkom Beiersdorf, kao i suradnja s tvrtkama 

Jadran Galenski Labaratorij i donacija tvrtke IKEA Hrvatska u okviru njihove kampanje  "Let's play!"  

 

Humanitarnom akcijom i medijskim projektom "Uz nas niste sami - Za osmijeh u srcu" Savez DND je  radio i 

na prikupljanju sredstva putem donacija građana za djecu u palijativnoj skrbi, te nam je dugoročna namjera 

nastaviti s tim oblikom prikupljanja sredstva i razvojem filantropskih aktivnosti. 

 

 

 

 

 

Institucionalna podrška u 2019. 

 

 

 
 

U okviru aktivnosti institucionalne podrške provedeno je sljedeće: 

Omogućeno je stručno osposobljavanje i usavršavanje, putem raznih edukacija, seminara, savjetovanja, 

tečaja, konferencija za više od 100 članova Skupštine Saveza DND, tijela upravljanja, kao i 7 zaposlenika 

Stručne službe Saveza DND kojima smo unaprijedili znanja na području provedbe, praćenja i izvještavanja 

projekata, volontiranja, informiranja o raspisanim projektima te aktualnim financijskim temama iz područja 

rada OCD-a, održivog razvoja i odgoja za volontiranje, društveno odgovornog poslovanja, zdravlja i zdrave 

prehrane, humanitarnih kampanja za djecu, strateškog planiranja, filantropije, poslovne komunikacije.  

Krajem godine na Skupštini Saveza (7.12.2019.) održana je uvodna radionica strateškog planiranja za novo 

mandatno razdoblje Saveza (2020.-2024.), usvojeni Program rada i Financijski plan Saveza za 2020. te se 

razgovaralo i o prvim prijedlozima za veliku obljetnicu Saveza DND – 70 godina djelovanja.  

Sva dugoročna strateška usmjerenja Saveza DND idu k održivosti, stabilnosti i kontinuitetu djelovanja 

organizacije, jačanju kapaciteta mreže Društava „Naša djeca“, jačanju uloge u zagovaranju javnih politika za 

djecu i dječjih prava te većoj promociji i vidljivosti Saveza DND kao krovne organizacije i naše mreže DND-

ova. Na programskom planu djelovanja, stavljeni su naglasci na sljedeća područja:  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 i odgoja za 

volontiranje, psihosocijalna podrška roditeljima u odgoju djece, pomoć djeci i roditeljima u palijativnoj skrbi, 

promocija holističkog zdravlja i pravilne prehrane te medijska pismenost.  
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Tematsko-izvještajna skupština u 

Matici hrvatske, 6. 4. 2019. 

 

 

U Zagrebu je 6. 4. 2019., održana Tematsko – izvještajna skupština Saveza DND u prostorijama Matice 
hrvatske. Skupština je bila posvećena dugogodišnjem tajniku Saveza DND, dr.sc. Emilu Paravini. Svoja 
sjećanja na bogat i impresivan pedagoški, humanistički i stručni rad te životne vrijednosti dr. sc. Emila 
Paravine s okupljenima su podijelili njegovi suradnici i prijatelji, ali i mladi na čiji je život utjecao kroz Dječja 
vijeća i Dječje forume. Na Skupštini su nazočili članovi obitelji dr. Paravine (kćerka i unuci).  
 
Predsjednica Saveza DND-a, prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić , dr. sc. Branimir Mendeš, dopredsjednica 
Saveza DND-a Sanja Škorić, tajnica Saveza DND Snježana Krpes u ime prof.dr.sc. Josipa Grgurića, bivša 
predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Tanja Radočaj, te gospođa Olgica Vitez tako su predstavili dr.sc. 
Emila Paravinu kroz njegov rad u Savezu DND-a, kojem je posvetio cijeli svoj život, inspiriran dobrobiti 
djeteta. 
 
Bivši forumaši Leon Žganec Brajša i Dorotea Strelec iz Dječjeg foruma Varaždin te forumašica iz Opatije, 
Antonia Škorić, danas kao odrasli ljudi, pričali su o tome koliko je na njih utjecalo sudjelovanje u ovim 
aktivnostima Saveza DND-a, ali i kako su doživljavali „stričeka“ i „barbu“ Emila, kako su ga od milja zvali.  
 
Sanja Škorić je obrazložila prijedlog i odluku o osnivanju Nagrade dr.sc. Emil Paravina djeci za postignuća 
na području aktivne dječje participacije i dječjih prava. Skupština je jednoglasnom odlukom donijela odluku o 
pokretanju i osnivanju ove Nagrade koja će se početi dodjeljivati od sljedeće godine povodom 70 godina 
Saveza DND-a. 
 
Na Skupštini su usvojeni Izvještaj o radu Saveza DND-a za 2018. godinu (predstavila izvješće: prof. dr. sc. 
Aida Salihagić Kadić, predsjednica Saveza DND-a) i Financijski izvještaj Saveza DND-a za 2018. 
(predstavila izvješće Snježana Pačarić, članica Nadzornog odbora Saveza DND-a). Također je izglasana 
nova članica Nadzornog odbora, Melisa Franjković iz DND Donji Miholjac, umjesto Renate Dolenec koja je 
razriješena dužnosti. Renata Dolenec je emotivnim govorom pozdravila prisutne i zahvalila na dugogodišnjoj 
suradnji Savezu DND.  
 
U umjetničkom dijelu nastupale su mlade glazbenice Katja Matić i Nora Postelnik Pogačni s profesoricom  
Željkom Krnjak.  
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52. dodjela Nagrade „Grigor Vitez“ za dječju književnost 

 

 

Savez društava “Naša djeca” Hrvatske je u 2019. godini dodijelio je 52.  Nagradu “Grigor Vitez” za dječju 
književnost i ilustraciju, a središnja svečanost održala se  u Maloj dvorani K.D. Vatroslav Lisinski u Zagrebu, 
17. 4. 2019. Bogati svečani program uključivao je dodjelu godišnjih Nagrada za tekst i ilustracije u 
2018., posebna priznanja i pohvale, te su dodijeljene i nagrade po izboru Dječjeg žirija pod vodstvom 
Hrvatskog centra za dječju knjigu pri Knjižnicama grada Zagreba.  
 
Nagrade su dodijeljene Silviji Šesto, Jasminki Tihi-Stepanić, Vandi Čižmek i Stanislavu Marijanoviću, a tom 
je prilikom uručeno i posebno priznanje Ivani Guljašević Kuman te sedam pohvala, kao i dvije nagrade 
Ptičica po izboru dječjeg žirija Niki Sarajliji i Ivani Guljašević Kuman. 

Dodjelu ove Nagrade pokrenuo je Savez društava “Naša djeca” Hrvatske (Savez DND) davne 1967. godine 
sa željom da se potakne dječja književnost. Godišnja Nagrada “Grigor Vitez” najstarija je hrvatska nagrada 
za dječju književnost i ilustraciju, a sastoji se od novčanog iznosa, diplome i statue “Ptica“ – akademske 
slikarice Ksenije Kantoci. Nagradu je dosad dobilo  53 književnika i književnica za tekstove te 40 likovnih 
umjetnika i umjetnica za ilustracije u 148 knjige za djecu i mlade. 

Predsjednica Saveza društava “Naša djeca” Hrvatske Aida Salihagić Kadić u svome je govoru istaknula kako 
su vrhunska stvaralačka dostignuća 93 dosadašnjih laureata u 148 knjiga dio nacionalnog književnog blaga i 
neiscrpan izvor znanja, novih spoznaja, maštovitosti, snage, kreativnosti i mudrosti. Dotičući dječji svemir, 
ona  oplemenjuju živote brojnih generacija djece. 

Voditeljica Službe za knjigu i nakladništvo Mihaela Majcen-Marinić čestitala je dobitnicima u ime Ministarstva 
kulture i istaknula kako je riječ o važnoj nagradi koju Ministarstvo s ponosom podržava te poručila 
nagrađenim autorima da nagradu shvate kao dodatni poticaj svom kreativnom uzletu u budućnosti. 
Pomoćnica pročelnika Ureda za obrazovanje Grada Zagreba gđa. Katarina Milković se također obratila 
okupljenima te ih prigodno pozdravila u ime Ureda. 

Članovi stručnog povjerenstva Marina Gabelica, Frano Dulibić, Branka Hlevnjak, Ranka Javor i Lada 
Martinac Kralj odabrali su najbolje među 119 prijavljenih knjižnih naslova za djecu i mladež iz produkcije 48 
hrvatskih nakladnika, koji su bili posebice raznoliki pa su tako na natječaj pristigli stripovi, romani, slikovnice, 
pripovijetke, moderne basne, klasične i moderne bajke, poezija, lirske minijature i aforizmi. Članovi Dječjeg 
žirija Roko Reichertz i Lejla Morankić pročitali su obrazloženja Nagrade „Ptičica“ Dječjeg žirija.  
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Na pedeset i drugoj dodijeli Nagrade „Grigor Vitez“ nastupali su: 
– Dječji ansambl KKD Ivana Brlić Mažuranić, Slavonski Brod - odlomci iz predstave Jagor, autor Željko 
Zovko 
– Junior MusicalClass Husar & Tomčić -  originalne skladbe Ivane Husar Mlinac 
– Akrobat na štulama – Nikola Mijatović Bangavi. 
 
Program je režirao poznati redatelj Mario Kovač.  
 
Nagrada je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Grada Zagreba. 
Partneri Nagrade “Grigor Vitez” bili su Knjižnice grada Zagreba i K.D. Vatroslav Lisinski, a prijatelj Nagrade 
je marketinška agencija Degordian.  
 

 

 

 

 

Stručno savjetovanje „Holistički pristup zdravlju djeteta 

 – prehrana, rekreacija i slobodno vrijeme“ 

Društvo „Naša djeca“ Zabok i Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske u sklopu projekta „Zdravo i fino“, 3. 5. 
2019., organizirali su savjetovanje „Holistički pristup zdravlju djeteta – prehrana, rekreacija i slobodno 
vrijeme“ u suradnji s Ministarstvom zdravstva, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, LittleDot projektom 
potpore ranom roditeljstvu, Zavodom za javno zdravstvo KZŽ, Srednjom školom Zabok, Krapinsko-
zagorskom županijom, Gradom Zabokom uz sufinanciranje Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

Svrha Savjetovanja je bila ukazati i upozoriti na problem debljine u djece te mobilizirati stručnu i širu javnost 
kako bi se prioritetni javnozdravstveni problem – problem debljine djece, sustavno počeo rješavati.. 

Na samom početku Savjetovanja članice dječjeg zbora „Zabočki mališani“ DND-a Zabok predstavile su dio 
repertoara s CD-a „Zdravo i fino“, a dječje vijećnice Ana Grah i Lana Repovečki pozdravile su sudionike 
skupa u ime sve djece grada Zaboka i Dječjeg gradskog vijeća DND-a Zabok. 

Da je ovo događanje vrlo edukativno i bitno objasnila je predsjednica Društva „Naša djeca“ Zabok Sonja 
Borovčak. – „ U Društvu „Naša djeca“ Zabok se već sustavno bavimo ovom problematikom od 2012. godine. 
Kao nekadašnja županica htjela sam dati doprinos kako bi se u školama i vrtićima vidjelo što možemo učiniti 
na temu zdrave prehrane djece.“ 

 

https://savez-dnd.hr/strucno-savjetovanje-holistici-pristup-zdravlju-djeteta-prehrana-rekreacija-i-slobodno-vrijeme/
https://savez-dnd.hr/strucno-savjetovanje-holistici-pristup-zdravlju-djeteta-prehrana-rekreacija-i-slobodno-vrijeme/
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Zamjenica župana Jasna Petek istaknula je da kroz različite preventivne programe u Županiji se puno radi 
na prevenciji debljine i promicanju zdravih navika života te zdravom provođenju slobodnog vremena. Društvo 
„Naša djeca“ Zabok je inicijator i vizionar svih akcija koje su vezane za mlade, djecu, promicanje zdravih 
stilova života. Zabočki gradonačelnik Ivan Hanžek također je imao same riječi hvale kako za Društvo „Naša 
djeca“ Zabok, tako i za Dječje gradsko vijeće. –  Zaista smo ponosni na akciju „Zdravo i fino“ koja je iznimno 
uspješna i na domaćoj sceni, ali i međunarodnoj – istaknuo je Hanžek. 

Jedna od predavačica na Savjetovanju je bila prof. dr. sc. Aida Salihagić-Kadić, predsjednica Saveza 
društava „Naša djeca“ Hrvatske. – Zdrava prehrana je od iznimne važnosti. Živimo u epidemiji pretilosti u 
dječjoj dobi i ona poprima dramatične razmjere. Više od 380 milijuna djece i adolescenata ima problem s 
prekomjernom tjelesnom masom ili pretilošću. Istraživanja pokazuju da se broj pretile djece brže povećava 
nego broj pretilih odraslih osoba, zabrinjava da se debljina javlja sve ranije odnosno u sve mlađim dobnim 
skupinama – objasnila je Salihagić-Kadić i prikazala uzroke pretilosti u razdoblju prije rođenja i u ranoj dobi 
djeteta. 

Sanja Musić Milanović, docentica na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i voditeljica Službe za 
promicanju zdravlja pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo objasnila je kako je pretilost kod djece 
kompleksan problem i istaknula porazne statističke podatke. – Od 2002. do 2015. godine u Hrvatskoj se 
dogodio dramatičan skok s 20% djece koja imaju prekomjernu težinu u dobi od 8 godina do 35%. To je 
rezultat nepravilnih životnih navika. Naše istraživanje pokazuje kako trećina djece svakodnevno konzumira 
nezdravu hranu, dvije trećine svakodnevno ne konzumiraju voće i povrće, a jedu hranu koja ima skrivene 

kalorije. 

Doktorica Sanja Predavec iz Ministarstva zdravstva predstavila je Nacrt akcijskog plana za prevenciju 
debljine kroz aktivnosti kao što su uklanjanje automata iz škola, korištenje školske kuhinje, provjeravanje 
pridržavanja standarda prehrane u dječjim vrtićima i osnovnim školama, organizacija javnih događanja 
hodanja i kretanja te javnih prezentacija pravilne prehrane, edukacija roditelja, nastavnog osoblja, javne 
kampanje za pravilnu prehranu i kretanje te sustavno poticanje tjelesne aktivnosti djece i mladih. 

Prof. dr. sc. Milivoj Jovančević, pedijatar, istaknuo je da analiza 146.857 mjerenja visine i tjelesne mase 
djece u dobi od 2 do 8 godina ukazuje da se učestalost pretilosti značajnije povećava u dobi između 5. i 8. 
godine života. Reprezentativnost i količina prikupljenih podatka može biti temeljem za planiranje preventivnih 
aktivnosti, kako prema djeci najmlađih dobnih skupina tako i prema njihovim roditeljima i ustanovama 
predškolskog odgoja i obrazovanja. 
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Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing. preh. teh. s Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Službe za prehranu i 
dijetetiku, istaknula je da je temeljni cilj prehrambene politike poboljšati, čuvati i očuvati zdravlje te kvalitetu 
života stanovnika što se postiže osiguravanjem sigurne, kvalitetne i zdravstveno korisne hrane. Važno je da 
sve struke potiču djecu i mlade konzumiranju zdravih obroka, da tijekom dana piju vodu te da odabiru 
zdravije grickalice i međuobroke. Slatka pića, poput sokova i zaslađenih osvježavajućih napitaka te 
uobičajeni široko dostupni slatkiši, keksi i čokoladice sadrže značajne količine šećera, loših masnoća, soli i 
sl. te nisu dio pravilne i uravnotežene prehrane. 

Željka Klemenčić, gastro novinarka i urednica portala Mrvica, iz svojeg osobnog iskustva govorila je o važnoj 
ulozi roditelja u stjecanju pravilnih prehrambenih navika djeteta te im je u tome potrebna podrška struke, kao 
i edukacija, ali i intuicija i instinkt da njihovo dijete jede raznovrsno te da je zdravo i sretno. 

Izv. prof. dr. sc. Mario Kasović s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu govorio je o današnjim životnim stilovima 
djece, koja su definitivno nedovoljno tjelesno aktivna jer dostupnost tehnologije i modernih trendova sve više 
diktiraju životni ritam i navike. Izloženost djeteta ekranima izazivaju simptome kao što su glavobolje, bol u 
ramenima i vratu, osjetljivost očiju, pad koncentracije, loše ponašanje, razdražljivost. Za razliku od toga, 
kretanje i sport u djece razvija motoričke i funkcionalne sposobnosti, višu razinu socijalizacije i komunikacije, 
samopouzdanje, otpornost na stres i što je najvažnije prevenira u djece razvoj bolesti. 

Dječje vijećnice Ana Grah i Lana Repovečki zajedno s tajnicom DND Zabok i voditeljicom projekta „Zdravo i 
fino“ Jasenkom Borovčak predstavile su ovaj vrijedan projekt. Osim radionica zdravoga kuhanja u kojima 
djeca usvajaju vještine zdravoga kuhanja i izbora zdravih namirnica te stječu zdrave prehrambene navike 
koje mogu primijeniti u svojoj obitelji, djeca se poučavaju o temeljima cjelovita zdravlja, ekološkom uzgoju, 
šetnjama u prirodi, vrtlarenju te odabiru zdravih namirnica.  

Zaključke savjetovanja Društvo „Naša djeca“ Zabok i Savez DND dostavili su svim relevantnim nacionalnim 
tijelima, zdravstvenim i odgojno-obrazovnim ustanovama te gradovima, općinama i županijama.  
 

 
 

Na opće oduševljenje svih sudionika na kraju savjetovanja poslužen je zdravi domjenak, s izborom zdravih i 
finih jela iz tri kuharice nastale u okviru projekta „Zdravo i fino“, autorice i voditeljice radionica kuhanja 
Snježane Krpes. Domjenak je pripremljen i poslužen uz pomoć profesorica Anke Ilinčić, Renate Tršinski, 
volonterka DND Zabok i Saveza DND Dubravke Kolarić, Jane Borovčak, Karoline Grgić, Manuele Kranjec, 
Lane Kassim te učenika Srednje škole Zabok. 

 

 

 

 

https://savez-dnd.hr/wp-content/uploads/2019/05/IMG_7748.jpg
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Dvadeset godina „Za osmijeh djeteta u bolnici“ 

 

 

Akciju „Za osmijeh djeteta u bolnici“ s ciljem humanizacije bolničkog liječenja djece vode: Savez DND 

Hrvatske, Hrvatsko društvo za socijalnu i preventivnu pedijatriju i Hrvatska udruga medicinskih sestara u 

suradnji s 39 bolnica/dječjih odjela u Hrvatskoj. Dosad je 36 bolnica doseglo status Bolnica/Dječji odjel – 

prijatelj djece dok je Klinika za dječje bolesti Zagreb - prva bolnica u Hrvatskoj sa statusom Bolnica-prijatelj 

svakom djetetu.  

Dana 17. 5. 2019., u prostorima muzeja „Mimara“, Zagreb, Središnji koordinacijski odbor obilježio je 20 
godina akcije “Za osmijeh djeteta u bolnici”, uz pokroviteljstvo Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti i 
obrazovanja te Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike. Svečanosti su prisustvovali brojni 
dužnosnici i ugledni uzvanici. 
 
U umjetničkom dijelu savjetovanja nastupali su mladi glazbeni gosti Ema Boljevčan i David Biro, koji su izveli 
na violini i harmonici „Tri plesa“ i „Rock-toccatu“. Svečanost je vodila poznata voditeljica Doris Pinčić 
Rogoznica.  
 
Ispred Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“, prva je pozdravila 
predsjednica Odbora i predsjednica Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske, prof. dr. sc. Aida Salihagić 
Kadić, nakon čega su uslijedili pozdravni govori i čestitke ispred Hrvatskog pedijatrijskog društva prof. dr. sc. 
Aide Mujkić, gospođe mr. sc. Katarine Milković, izaslanice gradonačelnika Grada Zagreba ispred Grada 
Zagreba te pravobraniteljice za djecu RH gospođe Helence Pirnat Dragičević u ime Ureda Pravobraniteljice 
za djecu.  
 
Pomoćnik Ministrice znanosti i obrazovanja gospodin Momir Karin u svojem govoru je istaknuo važnost škola 
u bolnici, a ministar zdravstva prof. dr. sc. Milan Kujundžić istaknuo je da upravo program „Za osmijeh 
djeteta u bolnici“ treba biti vizija buduće nacionalne dječje bolnice.  
 
U nastavku svečanog programa, prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić predstavila je sva dosadašnja dostignuća 
Akcije i što je sve napravljeno kako bi se dostigli suvremeni  standardi bolničkog liječenja djece. Prof. 
Salihagić Kadić zahvalila se u ime organizatora Središnjeg koordinacijskog odbora svim sudionicima Akcije 
za iznimni doprinos u humanizaciji bolničkog liječenja djece u RH te su podijeljene zahvalnice pokroviteljima, 
partnerskim organizacijama, medicinskom osoblju iz bolnica, članovima, volonterima iz Društava „Naša 
djeca“, stručnjacima i donatorima – svima koji su na bilo koji način u ovih dvadeset godina bili dio ove lijepe 
priče „Za osmijeh djeteta u bolnici“. 
 
U drugom dijelu svečanog programa glavni urednik prof. dr. sc. Josip Grgurić predstavio je priručnik „Dijete u 
bolnici – bolnice koje promiču zdravlje“. Novi priručnik sadrži 27 tema napisanih i iznesenih od strane 29 
relevantnih stručnjaka (liječnici, pedijatri, sveučilišni profesori, medicinske sestre, socijalni pedagozi, 
pedagozi, psiholozi, defektolozi, nutricionisti, odgajatelji, učitelji, komunikolozi, umjetnici,  koordinatori 
volontera i volonteri, ravnatelji bolnica/dječjih odjela). Recenziju za ovaj priručnik napisale su prof. dr. sc. 
Anka Jurčević Lozančić i prof. dr. sc. Aida Mujkić koja se obratila u ime recenzenata.  
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U okviru savjetovanja održana su dva panela na važne i aktualne teme holističkog pristupa bolničkog 
liječenja djece. Na njima su govorili renomirani zdravstveni i socijalni stručnjaci, predstavnici resornih tijela, 
medicinsko osoblje iz bolnica/dječjih odjela, volonteri te predstavnici djece i roditelja o svojim iskustvima 
tijekom hospitalizacije. Govorilo se o zdravstvenim i psihološkim aspektima hospitalizacije djece, kao i igri, 
obrazovanju, volonterstvu, filantropiji i smijehu, kao dodanim društvenim vrijednostima.  
 
U panelima su sudjelovali: prim. dr. sc. Diana Butković, dr. sc. Marina Grubić, Milka Valpotić, bacc. med. 
tech., prim. dr. sc. dr. med. Marija Hegeduš Jungvirth, prof. dr. sc. Milivoj Jovančević, Višnja Biti novinarka, 
mr. Ivanka Gregurinčić,mag. ped. soc. Alma Rovis Brandić, dr. med. Sanja Predavec, Snježana Krpes 
tajnica Saveza DND i Mladenka Majerić izvršna direktorica Crvenih nosova te djeca, roditelji i volonteri 
svojim iskustvima: Ema i Ivona Boljevčan, Ema i Marijana Turčin te volonterka Nikolina Buzov, čija su 
sjećanja na boravak u bolnicama-prijateljima djece bila vrlo dojmljiva za sve prisutne te motivirajuća za sve 
što je Akcijom postignuto.   
 
Doneseni su i zaključci o novim trendovima i primjeni europskih standarda u humanizaciji bolničkog liječenja 
djece koje je iznio u svojem završnom predavanju prof. dr. sc. Josip Grgurić, dok je predsjednica Saveza 
DND-a Hrvatske prof. Aida Salihagić-Kadić zatvorila savjetovanje i još jedanput zahvalila svima koji su svoja 
znanja, iskustva i nadahnuća podijelili te svakodnevno rade na ostvarivanju visokih standarda u liječenju i 
promociji zdravlja djeteta. 
 
Volonteri u akciji „Za osmijeh djeteta u bolnici“ sudjelovali su i u manifestaciji „Hrvatska volontira“ 2019. 

godine. Uključilo se 135 naših volontera iz 15 bolnica i 15 Društava "Naša djeca". Bjelovar, Čakovec, 

Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Našice, Ogulin, Varaždin, Vinkovci, Vukovar, Zabok, KBC Rebro, bolnica 

Srebrnjak i Klinika za dječje bolesti Zagreb, s raznim aktivnostima za djecu u bolnicama. Savez DND je 

osmislio i proveo posebnu Facebook kampanju pod nazivom „Volonteri u akciji Za osmijeh djeteta u bolnici“ 

gdje smo predstavljali naše volontere na društvenim mrežama.  

Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske u 2019. godini bio je partner na projektu Društva „Naša djeca“ 

Maksimir pod nazivom „Mladi za djecu u bolnici“ namijenjen jačanju kompetencija volontera pomagačkih 

struka za volontiranje u bolnici, sufinanciran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu 

politiku.  

 

 

 

 

 

 

https://savez-dnd.hr/wp-content/uploads/2019/05/Za-osmijeh-djeteta-u-bolnici__008.jpg
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Projekt „Odgoj za volontiranje i održivi razvoj u školama“ 

 

Savez društava “Naša djeca”  dobio je financiranje i provedbu projekta "Odgoj za volontiranje i održivi razvoj 

u školama“ u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje (od 1.5.2019.-30.4.2021.) 

Svečano predstavljanje projekata koji su uključeni održano je unutar Tjedna održivog razvoja, i to 03. lipnja 

2019.g. gdje je o projektima govorila Helena Beus, ravnateljica Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, 

Nj.E. gđa Emilija Georgiev Regamey, veleposlanica Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj i Velimir 

Žunac, državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. 

 

 

Projekt "Odgoj za volontiranje i održivi razvoj u školama“ će Savez DND provest u partnerstvu s dvije 

osnovne škole iz Gospića i Slatine ( OŠ dr. Jure Turića, Gospić i OŠ Eugen Kumičić, Slatina ), te Društvom 

„Naša djeca“ Zabok. Cilj projekta  je 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. 

Korisnici projekta će se educirati putem radionica, konferencija, brošura, studijskih putovanja te supervizijom, 

a rezultati projekta bit će osmišljanje i provedba volonterskih akcija u njihovim lokalnim sredinama, jačanje 

kapaciteta školskog volonterskog odgoja, održivog razvoja i participacije u svoje školske i izvanškolske 

sadržaje.  

Projektom će se ojačati i međusektorska suradnja škola, udruga i lokalnih zajednica na informiranju i 

senzibilizaciji djece i građana za važnost volontiranja i odgoja za održivi razvoj svake zajednice. U 2019. u 

provedbi projekta, prema planu aktivnosti, održani su sastanci projektnih partnera te je pripremljena 

edukacija za nastavnike iz škola za radionice s djecom iz programa edukacije o dječjim pravima i dječjoj 

participaciju, odgoju za volontiranje i održivi razvoj (održana je od 23.-25.1.2020. u Zaboku).  

U izradi je bio u 2019. vizualni identitet i slogan projekta i kampanje za održivi razvoj i odgoj za volontiranje 

te je izrađen komunikacijski plan projekta.  

Projekt OVOR ima svoju mrežnu stranicu koja objedinjuje sve o provedenim aktivnostima projekta, njegovom 
općem cilju i temama, volonterskim akcijama djece i mentora te svim promotivnim materijalima koji će se 
realizirati da bi projekt postigao željenu vidljivost u široj javnosti. 
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13. Susret „Gradova i općina - prijatelja djece“ 

 u Varaždinu na temu održivog razvoja 

 

 

 

U obljetničkoj godini, kada smo proslavili 20 godina akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i 30 godina 
Konvencije UN-a o pravima djeteta, održan je i 13. susret „Gradova i općina – prijatelja djece“, 8. 6. 2019. u 
Varaždinu. Susret je organiziran u suradnji Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske (Središnji koordinacijski 
odbor akcije Gradovi i općine – prijatelji djece), Koordinacijskog odbora Grad Varaždin – prijatelj djece te 
Grada Varaždina. 
 
Održivi razvoj, gradovi i općine kao pokretači zajednice, ekologija i recikliranje, obnovljivi izvori energije, 
održivi promet, zdravlje i zdravi stilovi života sve su to aktualna pitanja i rješenja koja omogućuju prijelaz na 
održiviji način života, rada, gospodarenja na dobrobit pojedinca. Ključ za ostvarivanje globalnih ciljeva je 
obrazovanje, podizanje razine svijesti, kao i implementacija globalnih ciljeva u lokalne, regionalne i 
nacionalne politike, strategije i planove. Djeca i odrasli zajedno imaju prilike odgovoriti na te izazove, a 
gradovi i općine-prijatelji djece biti pokretači tih promjena.  
 
Teme 13. Susreta „Gradova i općina – prijatelja djece“  bile su „Gradovi i općine kao pokretači razvoja“ i 
„Ekologija i održivi razvoj.“ Susret je otvoren u Velikoj koncertnoj dvorani HNK Varaždin, a okupljene su 
pozdravili ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina 
Damir Habijan, zamjenica gradonačelnika Sandra Malenica, u ime Hrvatske zajednice općina načelnik 
općine Vidovec  Bruno Hranić, tajnica Koordinacijskog odbora Grad Varaždin-prijatelj djece Đurđica 
Dropuljić, predsjednica Saveza društava “Naša djeca” Hrvatske i predsjednica Središnjeg koordinacijskog 
odbora akcije prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić. 
 
Zamjenica gradonačelnika Sandra Malenica zahvalila je svima koji su pomogli da se Susret održi, te je 
istaknula kako je velika čast što je Varaždin domaćin u godini u kojoj se obilježava 20 godina akcije „Gradovi 
i općine – prijatelji djece“. “Neizmjerna mi je čast što je Varaždin domaćin upravo ove godine, kada se 
obilježava 20. obljetnica ove akcije. Varaždin je imao značajnu ulogu u svemu tome jer bio je jedan od prvih 
gradova prijatelja, a iza cijele te priče stoji dugogodišnja ravnateljica Društva “Naša djeca” Varaždin Đurđica 
Dropuljić“.  
 
Predsjednica Saveza DND Hrvatske, prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić također je pozdravila okupljene i 
predstavila značaj akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ čiji status nosi 71 grad/općina. 
 
Predsjednik Gradskog vijeća Damir Habijan i ministrica Blaženka Divjak su istaknuli važnost tema održivog 
razvoja i zaštite okoliša, a ministrica Divjak je dodala i da su upravo to teme u novoj reformi školstva. 
Upozorila je i na važnost prava djece da se čuje njihov glas, i da bi svi zajedno trebali raditi na načinima 
kako osvijestiti potrebu odraslih da slušaju djecu.  
 
Svečani program uveličali su i Mali slavuji DND-a, djeca vrtića, Centar Tomislav Špoljar, a posebno 
iznenađenje na svečanosti bio je nastup bivših “slavujčica” tete Zdenke iz DND Varaždin: Gabriele Hrženjak, 
Irme Dragičević, Fani Solomun i Jelene Žnidarić s pjesmom ‘’Mi trebamo ljubav’’. 

https://savez-dnd.hr/wp-content/uploads/2019/06/susret-gradova-6-of-50-Kopiraj.jpg
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Na Susretu su sudjelovali djeca i odrasli iz 35 gradova i općina – prijatelja djece. Za odrasle sudionike 
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. U panelu su sa svojim projektima sudjelovali zamjenica gradonačelnika 
Varaždina, Sandra Malenica, Monika Barić iz DND Stubičke Toplice s temom Topličke orhideje, Nikolina 
Ribarić iz DND Jastrebarsko s temom Održivi razvoj u Gradu Jastrebarskom, Nino Preložnjak, koordinator 
kandidature Varaždina za Europsku prijestolnicu mladih 2022., predsjednica udruge „Gredica“, Rusalka 
Majer, Dijana Šebečić koja je predstavila VegeFest, te Ana Rosandić, predsjednica udruge „Priroda za sve“ 
koja je predstavila Welcome Spring Festival. 
 
Mlađi sudionici su prošetali Varaždinom i sudjelovali u eko-radionicama koje su vodile gospođe Antica 
Bregović, Iva Pešut, Jelena Sekelj i Dorotea Solomun. Tako su posjetili Entomološki muzeju, Uršulinski trg 
gdje su izrađivali ogrlice i narukvice od starih majica, Kranjčevićevu ulicu koji su ukrasili cvjetnim košarama i 
Gradsku tržnicu gdje su radili sendviče od jabuka. 
 
Susret su financijski podržali Grad Varaždin i gradovi, općine i županije sudionici akcije „Gradovi i općine-
prijatelji djece“ i „Županije-prijatelji djece“.  
 
Susreti gradova i općina – prijatelja djece – zajednički susreti djece i odraslih iz gradova i općina koji nose 
naziv „Prijatelj 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 (2008.) – Kultura i sport i Uloga Mreže 
gradova i općina-prijatelja djece, Požegi (2009.) – Socijalna skrb djece, Rijeci (2010.) – Prehrana djece od 
najranije dobi, Karlovcu (2011.) – Primarna prevencija ovisnosti, Velikoj Gorici (2012.)– Mediji i javne 
kampanje, Opatiji (2013.) – Dječja participacija, Zaboku (2014.) – Volontiranje u akciji „Gradovi i općine – 
prijatelji djece, Jastrebarskom (2015.) – Inkluzija u odgojno-obrazovnim ustanovama te zaštita i inkluzija 
djece izbjeglica i imigranata, Ogulinu (2016.) – Odgoj i obrazovanje u zavičaju Ivane Brlić Mažuranić, 
Stubičkim Toplicama (2017.) – Tradicija i poduzetništvo te Šibeniku (2018.) – Kultura i dječje stvaralaštvo. 
 
 

 

„Neka odrastanje bude dječja igra“ 2019. 

 

 

 

I u 2019. godini nastavljena je šesta godina suradnje Saveza DND i tvrtke Beiserdorf Hrvatska na ovom 
društveno odgovornom projektu s ciljem naglašavanja važnosti igre za dječji razvoj. Time se želi doprinijeti 
stvaranju boljih uvjeta za odrastanje djece i mladih diljem Hrvatske. 
 
Cilj “Bajkaonice ”je što veći broj djece uvesti u čaroban svijet bajki kroz pripovijedanje educiranih 
pripovjedača kako bi potaknuli djecu na razmišljanje, kreativnost, maštu i razigranost. Vođeni tim ciljem, u 
2019. se program „Bajkaonica“  proširio i na otoke i Dalmaciju. Tako su se uključili:  DND Cres, Mali Lošinj, 
Omiš, Dubrovnik i Šibenik zajedno sa svojih 14 novih pripovjedačica. 
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Tako je tijekom godine ukupno educirano 47 voditelja (pripovjedača), i to naprednih i početnika, iz 27 
Društava „Naša djeca“ za program „Bajkaonica“. Opremljeno je šest novih mobilnih kutića „Bajkaonica“ u 
Društvima „Naša djeca“.  
 
Educirani pripovjedači iz Društava „Naša djeca“ koji sudjeluju u projektu, u listopadu, studenom i prosincu 
održali su ukupno 164 radionica pripovijedanja „Bajkaonica“ u kojima je sudjelovalo oko 4200 djece i 500 
odraslih.  
 
Osim lokalnih radionica, 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.).  
 
 

 
 
 

Podignuta  je web stranica projekta te je uređena i izdana nova ilustrirana publikacija „Bajkaonicom po 
svijetu 2“ s izborom od 10 ilustriranih usmenih narodnih priča iz cijelog svijeta (revitalizacija bogatog fundusa 
Saveza DND). Priče je odabrao dr. sc. Branimir Mendeš, docent na Filozofskom fakultetu u Splitu, a 
prekrasnim ilustracijama uljepšala ih je umjetnica Marsela Hajdinjak. Izdanje predstavlja nastavak 
prošlogodišnjeg nakladničkog niza, a sadrži po prvi puta objavljenih novih 10 priča iz fundusa arhive Saveza 
društava „Naša djeca“ Hrvatske. 
 
Projekt su podržali Doris Pinčić Rogoznica i Luka Bulić koji su ga promovirali putem svojih društvenih mreža.   

Ovaj projekt već godinama ima svoju društvenu vrijednost, jer potiče pripovijedanje i slušanje bajki i priča u 

djece, regionalno je pokriven (tako je ove godine naglasak aktivnosti na Društva „Naša djeca“ na otocima i 

priobalju), pobuđuje veliki interes djece  te doprinosi popularizaciji bajke, kao odgojnoj komponenti važnoj za 

rast i razvoj djeteta.  

Savez DND ovu aktivnost planira prijaviti i na najavljene natječaje Ministarstva kulture u području poticanja 

čitanja i pripovijedanja te umjetnosti i dijete.  

 

Edukacija pripovjedača „Bajkaonica“ 
Šibenik, 20. – 22.9. 2019. 

U sklopu aktivnosti u rujnu 2019. godine u Šibeniku (20. – 22.9. 2019.) educirani su volonteri-pripovjedači iz 
27 Društava „Naša djeca“.  Trodnevnu edukaciju u Šibeniku su vodili Dijana Zorić, iz Laboratorija zabave i  
Zijah Sokolović, dramski pisac, redatelj i profesor glume. 

Na edukaciji je sudjelovalo 47 polaznika koji su mogli saznati sve o načinima pripovijedanja. Kako izabrati 
priču, rekvizit te doznati o svemu što je bitno za pripovijedanje, a sve to kako bi bili spremni provoditi  
„Bajkaonice“ za djecu u svojim lokalnim sredinama. Domaćini i partneri Savezu DND u organizaciji ove 
edukacije bili su članovi i volonteri iz Društva „Naša djeca“ Šibenik, Gradska knjižnica Šibenik, OŠ „Juraj 
Dalmatinac“ i Grad Šibenik.  
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Rad Dječjih vijeća i Dječjih foruma u 2019. 

Savez provodi u suradnji s 40-ak Dječjih vijeća i 30-ak Dječjih foruma aktivnosti edukacije djece i odraslih o 

dječjim pravima i jačanje dječje participacije u gradovima i općinama.  

Podršku tim aktivnostima daje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao i gradovi, 

općine i županije u okviru akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ i „Županije-prijatelji djece“. Ove godine 

održan je  (15. Susret Dječjih vijeća Hrvatske, 3.-4.10. 2019.,Velika Gorica), a glavna tema je bila 

obrazovanje i odgoj djece za medije, zatim su se Dječji forumi i Dječja vijeća uključila i u brojne aktivnosti 

povodom obilježavanja 30 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta.  

Tijekom 2019. oformljena je NEF mreža Dječjih vijeća i Dječjih foruma na razini Hrvatske, kao članice 

Eurochild organizacije, s ciljem da se djeca aktivno uključuju u procese odlučivanja na nacionalnoj, 

regionalnoj i EU razini. Nositelji te aktivnosti su Savez DND u partnerstvu s Društvom „Naša djeca“ Opatija.  

 

15. Susret Dječjih gradskih/općinskih vijeća Hrvatske 

 u Velikoj Gorici, 3. - 4.10.2019. 

 

U Velikoj Gorici je 3. i 4.10.2019.g. održan dvodnevni jubilarni 15. Susret Dječjih vijeća Hrvatske u 
organizaciji Saveza DND, Koordinacijskog odbora „Grad Velika Gorica-prijatelj djece“, Dječjeg gradskog 
vijeća Velika Gorica i Grada Velike Gorice.  
 
Susret je otvoren u Pučkom otvorenom učilištu, a dobrodošlicu su dječjim vijećnicima zaželjeli predsjednica 
Saveza DND, prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić i gradonačelnik Velike Gorice, Dražen Barišić.  Prisutnima se 
videoporukom obratila i predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Regina M. Castillo, a kao iznenađenje na 
svečanosti otvorenja bila je i mlada influencerica, Gloria Berger. 
 
Ovogodišnja tema Susreta bila je „Kako i zašto učiti o medijima“, a na istoimenom panelu kojim je Susret 
započeo sudjelovali su brojni stručnjaci iz područja medija: novinarka Višnja Biti, izv.prof.dr.sc. Igor Kanižaj, 
stručna suradnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Gorana Banda, iz Ureda dječje pravobraniteljice gospođa 
Maja Flego, urednica portala medijska pismenost.hr Ana Dokler, voditeljica Hrvatskog filmskog saveza Vera 
Robić Škarica, novinarka HRT-a Rahela Stefanović te gradonačelnik Velike Gorice, Dražen Barišić.  
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Panel je bio izvrsno primljen od strane mladih vijećnika iz cijele Hrvatske, koji su se aktivno uključili svojim 
pitanjima, komentarima i prijedlozima.  

 

Drugi dan Susreta, 4.10.2019.g. su svoje projekte na temu medijske pismenosti predstavili dječji vijećnici iz 
Dubrovnika, Nove Gradiške, Opatije, Petrinje, Velike Gorice i Zaboka. Također su za djecu i mentore 
održane i 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 je održano i predavanje doc.dr.sc. Lane Ciboci – „Odrastanje uz medije i važnost medijske 
pismenosti“. Popratno događanje Susreta bila je izložba fotografija Srednje škole Petrinja na temu 
Konvencije UN-a o pravima djeteta. 
 
Dječji vijećnici su vrlo aktivno sudjelovali u panelu i radionicama, te su i same voditeljice radionica naglasile 
kako su i one kroz ove radionice puno naučile od djece. 
 
Realizaciju Susreta i programa pomogli su  i podržali Grad Velika Gorica, Koordinacijski odbor Velika Gorica-
prijatelj djece, gradonačelnik Velike Gorice, brojni volonteri, Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, 
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, gradovi, općine i županije sudionici akcije 
„Gradovi i općine-prijatelji djece“ i „Županija-prijatelji djece“.  
 
Program otvorenja realizirali:  voditelji Ana Katuić i Matija Dražetić, plesna grupa Megablast, djeca iz 
folklornog društva Mraclin, Umjetnička škola Franje Lučića, djeca – dobitnici Oscara znanja, Sara Zaninović, 
redateljica Romana Rožić.  
 
Jedan od glavnih zaključaka je odgovornost i odraslih i djece na stalnu edukaciju, kako da mediji i digitalno 
okruženje budu sigurni, zaštićeni, otvoreni i poticajni prostor za dijete i njegovo pravo na informiranje i 
učenje. 
 

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

Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske povodom 30 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta  i 20 godina 
akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ u 2019. je proveo brojne  prigodne aktivnosti u Dječjem tjednu u 
Gradu Zagrebu ( 7. – 13. 10.2019.g. ).  
 
Tijekom Dječjeg tjedna Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske je u suradnji s Gradskim uredom za 
obrazovanje Grada Zagreba, Uredom Pravobraniteljice za djecu  RH i Hrvatskim kviz savezom organizirao 

https://savez-dnd.hr/wp-content/uploads/2019/10/Kako-učiti-o-medijima_071.jpg
https://savez-dnd.hr/savez-dnd-obiljezio-djecji-tjedan-sa-poznatim-kvizasima-i-promovirao-novu-slikovnicu-prava-svakog-djeteta/
https://savez-dnd.hr/savez-dnd-obiljezio-djecji-tjedan-sa-poznatim-kvizasima-i-promovirao-novu-slikovnicu-prava-svakog-djeteta/
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kvizove znanja „Prava svakog djeteta“ na temu dječjih prava s poznatim enigmatičarima iz Hrvatskog kviz 
saveza. 
 
Kvizovi su organizirani za uzrast djece (trećeg i četvrtog) razreda osnovne škole i održali su se 10. i 11. 10. 
2019. (četvrtak i petak) u Uredu Pravobraniteljice za djecu (Kuća dječjih prava), u suradnji s osnovnim 
školama Ivana Gundulića i Grigora Viteza iz Zagreba. 
 
 

 
 
 
Tom prilikom se održala i 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 ilustratorice Andree 
Petrlik Huseinović. Promocija je bila u čast i na sjećanje na doktora Emila Paravinu, dugogodišnjeg tajnika 
Saveza DND, začetnika programa Dječjih foruma u RH i promicatelja dječjih prava.  
 
Inovativnost slikovnice je i enigmatski dio, s kvizom o dječjim pravima, pitalicama, mozgalicama, rebusima, 
križaljkama na temu dječjih prava. Enigmatski dio uredili su članovi Hrvatskog kviz saveza na čelu s 
voditeljem tima, redateljem i enigmatičarom Marijom Kovačem te poznatom kvizašicom Petrom Lypolt. 
Slikovnica sadrži i audio CD koji na moderan i djeci blizak način govori o pravima djeteta, što će pridonijeti 
kvalitetnoj inkluziji slijepe i slabovidne djece da se upoznaju s tekstom Konvencije UN-a o pravima djeteta.  
 
Slikovnica s enigmatskim dodatkom i CD-om objavljena je uz financijsku podršku Grada Zagreba-Gradskog 
ureda za obrazovanje i gradova, općina i županija sudionika akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ i 
„Županije-prijatelj djece“.  

 

Sjednica djece i saborskih zastupnika 

 povodom 30 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta 

 

U velikoj vijećnici Hrvatskog sabora 20. 11. 2019.  je održana sjednica djece, mladih i saborskih zastupnika, 
pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i u organizaciji Saveza 
društava „Naša djeca” Hrvatske, Ureda Pravobraniteljice za djecu i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku. Sjednica 
je organizirana u povodu 30. obljetnice Konvencije UN-a o pravima djeteta. 

Tema sjednice bila je ostvarivanje dječjih prava u Republici Hrvatskoj, a sudjelovala su djeca iz cijele 
Hrvatske (među kojima djec iz Dječjih foruma i Dječjih vijeća Saveza društava „Naša djeca” Hrvatske, djeca 
iz debatnih klubova osnovnih i srednjih škola grada Zagreba, članovi Mreže mladih savjetnika 
Pravobraniteljice za djecu te članovi Savjetodavnog odbora za dječju participaciju Ureda UNICEF-a za 
Hrvatsku), koja su izlagala na 11 različitih tema, nakon čega je uslijedila rasprava djece i odraslih. Sjednicom 
je presjedala izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Irena Petrijevčanin Vuksanović, a pozdravne su 
govore održali Renata Margaretić Urlić, savjetnica predsjednice Republike Hrvatske za društvene djelatnosti 
i mlade, izaslanica predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, Vesna Bedeković, ministrica 

https://savez-dnd.hr/sjednica-djece-i-saborskih-zastupnika-povodom-30-godina-konvencije/
https://savez-dnd.hr/sjednica-djece-i-saborskih-zastupnika-povodom-30-godina-konvencije/
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za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja 
Plenkovića, te u ime organizatora predstavnici djece: Karla Škrlec iz Mreže mladih savjetnika i Matija Šimek 
član Dječjeg gradskog vijeća Koprivnice.   

 

Kako bi se podigla svijest saborskih zastupnika, a time i šire javnosti, o njima važnim problemima i pitanjima, 
djeca su uputila jasnu poruku da žele da se i njihov glas čuje i da se njihova mišljenja uvaže.  

Predstavnice Dječjeg foruma Kutina Klara Ćosić i Edita Jurušić govorile su o odrastanju u digitalnom 
okruženju, o izazovima koje takvo okruženje donosi te o potrebi da ih odrasli, pa i sama država kroz 
zakonske odredbe, u tom okruženju zaštite.  

Predstavnice osnovnih škola Grada Zagreba Nika Walla, Ema Kovačević i Nia Blažeković navele su 
elektroničko nasilje kao jedan od gorućih problema s kojima se njihove generacije suočavaju.  

Predstavnice Dječjeg foruma Samobor Marta Rugole i Lana Šurina istaknule su važnost prava djece na 
slobodne aktivnosti te problem manjka kvalitetnih izvannastavnih i rekreativnih sadržaja, dok su predstavnice 
Dječjeg vijeća Nova Gradiška Bruna Franješević i Nela Češić zatražile da se pronađu rješenja za zaštitu 
djece od vršnjačkog nasilja.  

O važnoj temi siromaštva u državi, koje je jedan od velikih uzroka nejednakosti ostvarivanja dječjih prava, 
govorili su Rina Bilić i Ivan Tičinović iz Dječjeg vijeća grada Omiša.  

Kako bi se djeci u Dubrovniku, gradu u kojem nedostaje adekvatan razvoj cestovne infrastrukture, što prije 
osigurala sigurnost u prometu, predstavnici Dječjeg foruma Dubrovnik Nina Milovčević i Borna Munitić 
zatražili su žurno pokretanje izmjena Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.  

O potrebi standardizacije školskog sustava u Hrvatskoj govorili su predstavnici srednjih škola grada Zagreba 
Dorotea Igrec i Lovro Marušić.  

Kao jednu od važnih tema za sve ljude, ali naročito za djecu i mlade, Lana Repovečki i Ana Grah iz Dječjeg 
vijeća Zabok govorile su o pravu djeteta na zdravu prehranu, kao temelju zdravog života, te zatražile pomoć 
od saborskih zastupnika i ministarstava da se poboljša prehrana djece u školama.  

Predstavnik Savjetodavnog odbora za dječju participaciju Ureda UNICEF-a Mladen Ignac govorio je o 
značenju udomiteljstva iz perspektive udomljenog djeteta te pojasnio da mu je nova udomiteljska obitelj, u 
kojoj je po prvi put dobio ljubav, podršku, red i topli dom, promijenila život.  
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Predstavnik Savjetodavnoga odbora za dječju participaciju i Dječjeg vijeća Velika Gorica Matija Dražetić, 
predstavnici Dječjeg vijeća Opatija Mateo Gruban i Dunja Reljanović i predstavnici Mreže mladih savjetnika 
pravobraniteljice za djecu PavleToth i Karla Leontić govorili su o važnosti dječje participacije. Istaknuli su 
kako donositelji odluka trebaju u europske, nacionalne i lokalne političke dijaloge uključiti djecu i mlade ljude, 
jer su oni važni pokretači promjena te trebaju sudjelovati kao partneri za ostvarivanje uključivog društva.  

Sjednica je završila dodjelom Nagrada za promicanje prava djeteta Ministarstva za demografiju, obitelj, 
mlade i socijalnu politiku. Godišnju Nagradu dobila je Martina Boltužić Dževerlija, predsjednica Društva 
“Naša djeca” Petrinja, a Nagradu za životno djelo je dobila prof. dr.sc. Marina Ajduković. 

Financijski pokrovitelji svečane sjednice bili su Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, gradovi, općine i 
županije u akciji „Gradovi i općine-prijatelji djece“ i „Županije-prijatelj djece“, Ured UNICEF-a za Hrvatske i 
Ured Pravobraniteljice za djecu i Udruga gradova. 

Prvi susret Nacionalnog foruma dječjeg vijeća Hrvatske 

 

 

U organizaciji Društva „Naša djeca“ Opatija i Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske, u Opatiji je 13. i 14. 
prosinca 2019. održan Prvi susret Nacionalnog foruma dječjeg vijeća Eurochilda – NEF. 

Nacionalni forum dječjeg vijeća Eurochilda (NEF) aktivnost je koja omogućava djeci i mladima ostvarivanje 
prava na izražavanje vlastitog mišljenja o svim stvarima koje se na njih odnose te na to da se njihovo 
mišljenje i mišljenje njihovih vršnjaka uvažava od strane osoba koje odlučuju o pitanjima vezanim za život 
djece i mladih na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Članovi NEF Hrvatske su djeca u dobi 10 do 15 
godina, a njegov rad koordinira Društvo „Naša djeca“ Opatija u partnerstvu sa Savezom DND Hrvatske. 

Kao prilog promicanju prava djeteta na iznošenje vlastitoga mišljenja prilikom donošenja odluka koje se 
odnose na njega, Eurochild radi na razvoju standarda sudjelovanja djece i uključivanju sudjelovanja djeteta u 
svoje radne strukture podržavajući uspostavljanje nacionalnih Eurochild Foruma (NEF). Donedavno su, kao 
pilot projekti, djelovala tri Nacionalna foruma dječjih vijeća (NEF) i to u Malti, Bugarskoj i Estoniji, a od jeseni 
2019. djeluje i prvi saziv NEF-a Hrvatske. 

Na Prvom susretu Nacionalnog foruma dječjeg vijeća Eurochilda sudjelovalo je 13 predstavnika djece iz 
Dječjih vijeća, Dječjih foruma i Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu, iz Čabra, Jastrebarskog, 
Vidovca, Pregrade, Velike Gorice, Nove Gradiške, Opatije, Zaboka i Rijeke, sa svojim voditeljima. Nakon 
pozdravnih riječi i upoznavanja sudionika, na prvom susretu djeca su se upoznala s radom Eurochilda, 
definirala program rada NEF-a Hrvatske, osmislila uvjete Natječaja za službeni logo NEF-a i kampanju kojom 
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će se baviti u svojem mandatu, te su utvrdila svoja znanja o Europskoj uniji i upoznala se sa stanjem dječjih 
prava u EU. 

Susret je rezultirao upućivanjem pisma potpredsjednici Europske komisije Dubravki Šuici kako bi se 
upoznala s radom NEF-a Hrvatske, sa željom uspostavljanja suradnje čiji bi cilj bio povećanje kvalitete života 
djece u Hrvatskoj i Europi. Isto pismo poslano je i ministrici za demografiju, obitelj, mlade, i socijalnu politiku 
Vesni Bedeković. 

Sudionici susreta zaključili su da je sudjelovanje djece ključ poštovanja dječjih prava, da se treba zalagati za 
Europu koja štiti djecu, koja povezuje svijet djece i svijet odraslih i koja povezuje različitosti te da je nužno 
zalaganje da dječja participacija bude novi poticaj europskoj demokraciji. 

Na otvorenju susreta Nacionalnog foruma sudionike je pozdravio dječji gradonačelnik Grada Opatije Vito 
Juričić te u ime domaćina zamjenik gradonačelnika Emil Priskić i tajnica DND-a Opatija i dopredsjednica 
Saveza DND Sanja Škorić, a Susret su financijski pomogli Grad Opatija, Eurochild i Primorsko-goranska 
županija. 

20 godina Akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ 

 

 
 

„Gradovi – prijatelji djece“ je svjetska inicijativa koja se u Hrvatskoj provodi od 1999. godine, a vode je Savez 

DND Hrvatske, Hrvatsko društvo za socijalnu i preventivnu pedijatriju uz pokroviteljstvo Ureda UNICEF-a, a 

u suradnji s jedinicama lokalne samouprave koje su se uključile u Akciju.  

Godina 2019. je bila u znaku 20-te obljetnice te značajne Akcije. Povećan je daljnji broj sudionika gradova i 

općina (126), što pokazuje da lokalne zajednice prepoznaju važnost ovog programa te se opredjeljuju za 

sustavnu skrb za dijete u svojim lokalnim programima i javnim politikama. Ojačani su kapaciteti koordinatora 

iz gradova i općina za vođenje akcije te ocjenjeno i proglašeno novih 5 gradova/općina-prijatelja djece: 

Slatina,  Drniš, Sveta Nedelja, Omiš i Vižinada, a ukupno je u 2019. godini 76 gradova i općina-prijatelja 

djece u RH.  

Održan je, kako je već u ovom Izvještaju navedeno, u lipnju i 13. Susret gradova i općina-prijatelja djece u 

Varaždinu, na temu održivih gradova i panelom za odrasle i radionicama na temu ekologije za djecu 

sudionike, kao i 13. Susret Dječjih vijeća Hrvatske u Velikoj Gorici na temu dijete i mediji („Kako i zašto učiti 

o medijima“, panel i radionice za djecu i mentore).  

U okviru aktivnosti u znaku obilježavanja 20-te obljetnice akcije "Gradovi i općine-prijatelji djece" angažiran je 

producentski tim i redatelj za video-materijal 20 godina „Gradova i općina-prijatelja djece“ te je snimljen  

dokumentarni film „20 godina nam je tek“.  

U Zagrebu, 19. 11. 2019.g.,u Starogradskoj vijećnici Skupštine Grada Zagreba održana je svečanost 
povodom 20 godina akcije “Gradovi i općine prijatelji djece” u organizaciji Središnjeg koordinacijskog odbora 
akcije. Svečanost je otvorila predsjednica Saveza DND, prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić, a okupljene je u 
ime gradonačelnika pozdravio pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, Ivica Lovrić i Marijana Šalinović 
ispred Ureda UNICEF-a za Hrvatsku. Svečanosti je nazočila i državna tajnica iz Ministarstva znanosti i 
obrazovanja, Sanja Putica.  

https://savez-dnd.hr/wp-content/uploads/2019/11/IMG_8589.jpg
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Javno je i predstavljen i film „20 godina nam je tek“ redatelja Marija Kovača u kojem su prikazani gradovi: 
Čakovec, Zabok, Ravna Gora, Pleternica, Petrinja, Opatija i Zagreb.  

Na Savjetovanju je dječja vijećnica iz Opatije, Lucija Brajković predstavila istraživanje „Europa kakvu djeca 
žele“, a Ana Jantolek, mentorica Dječjeg vijeća Opatija predstavila je osnivanje „Nacionalnog foruma dječjih 
vijeća pri Eurochild organizaciji (NEF)”.  

Gradovima, koji su prijavili svoje Naj-akcije u 2019. godini, a ove ih je godine bilo 55, dodijeljene su Povelje i 
Pohvale, a izabrane su i 3 naj-akcije u novim kategorijama, od strane članica Stručnog povjerenstva za 
ocjenu Naj-akcije – mr. sc. Giovane Armano, predsjednice i članica prof. dr. sc. Aide Salihagić Kadić i mr. sc. 
Katarine Milković. 

Grad Opatija je dobio priznanje Naj,naj,naj – akcija za projekt „Putujemo u prošlost“, Grad Novska priznanje 
Naj,naj-akcija za projekt „NovskyArt and Science festival“ i Grad Čakovec priznanje Naj-akcija za projekt 
Festival medvjedića „Budi sretna priča jednog medvjedića“. Osim ovih naj-akcija, predstavljene su još tri, iz 
Dubrovnika „Različitost je naše bogatstvo – učimo se toleranciji i suradnji“, iz Rijeke „Pušenje: Krade ti dah!“ 
Obilježavanje Svjetskog dana nepušenja i iz Zagreba „Više hodati, manje voziti“.  

Program svečanosti uljepšala su djeca svojim nastupima: Zabočki mališani svojim izvedbama, „Himna dječjih 
prava“ i „Kraljica jabuka“, mažoretkinja Matea Juričić iz novoproglašenog Grada – prijatelja djece Svete 
Nedelje, Mali bubnjari iz OŠ Dubovac iz Karlovca skladbom „POMPEII“ te Sara Azinović, učenica OŠ 
Eugena Kvaternika iz Velike Gorice s monologom „Ja sam Malala“. Zahvaljujemo njihovim mentorima, Ivani 
Dubovečak, Matiji Milošiću, Jasenki Borovčak i Tamari Beljak.  

Savez DND Hrvatske organizirao je za sudionike i uzvanike svečanosti turistički obilazak Gornjeg Grada s 
turističkim vodičima iz agencije Tempus Verbi. Svečani domjenak priređen je u obližnjem hotelu „Academia“. 
Ovogodišnje svečano savjetovanje i sve obljetničke aktivnosti financijski su pomogli Grad Zagreb – Gradski 
ured za obrazovanje i gradovi, općine i županije sudionici akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ i „Županije-
prijatelji djece“.  

„Županije - prijatelji djece“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Konvenciji UN-a o pravima djeteta.  

Projekt Savez provodi u partnerstvu s Hrvatskom zajednicom županija. U Projekt je do sad (kraj prosinca 

2019.) uključeno 11 županija: Virovitičko-podravska, Krapinsko-zagorska, Primorsko-goranska, Zagrebačka, 

Varaždinska, Međimurska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska, Koprivničko-

križevačka, Sisačko-moslavačka i Osječko-baranjska.  
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U razdoblju 2019.g. intenzivirana je suradnja i koordinacija sa Zagrebačkom, Istarskom, Sisačko-

moslavačkom, Međimurskom i Vukovarsko-srijemskom županijom za jačim uključivanjem gradova i općina s 

njihova područja u akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“.  

Obavljeni su međužupanijski skupovi i posjeti u županije te je koordinatorima na terenu pružana pomoć u 

procesu strateškog planiranja županijskih planova za djecu .  

Koordinatori iz županija uključili su se u sve aktivnosti povodom 20 godina akcije „Gradovi i općine-prijatelji 

djece“, kao i 30 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta. Projekt doprinosi međusektorskoj suradnji 

lokalnih i regionalnih razina vlasti, službi i institucija koje skrbe za djecu i donositelje odluka.  

 

Projekt „Roditelji na zadatku“ 

 – psihosocijalna podrška roditeljima u odgoju djece 

 

 

Projekt „Roditelji na zadatku“ predstavlja psihosocijalnu podršku roditeljima u odgoju djece iz socijalno 

osjetljivih skupina. Novi projekt Saveza DND-a u 2019. godini uz financijsku potporu Ministarstva za 

demografiju, mlade i socijalnu politiku i gradova-prijatelja djece proveden je s Društvima "Naša djeca" u 

Gospiću, Petrinji i Slatini.  

Projekt sadrži pet glavnih aktivnosti: 1. Edukacija i priprema interdisciplinarnog tima stručnjaka i lokalnih 

koordinatora za javne tribine za roditelje, 2. Javne tribine „Roditelji na zadatku“, 3. Informiranje i promocija 

projekta s ciljem zagovaranja i vidljivosti udruga za programe pružanja socijalnih usluga podrške te 4. On-

line odgovore stručnjaka na pitanja roditelja. U okviru projekta održane su tri tribine za roditelje i stručnjake u 

Petrinji, Slatini i Gospiću na kojima je sudjelovalo  ukupno oko dvjesto (200) sudionika, većinom roditelja, 

odgajatelja, učitelja i pedagoga, a koje su vodili predavači-suradnici Saveza DND-a.  

Mr. sc. Marija Hegeduš – Jungvirth, dr. med., pedijatar i subspec. gastroenterologije,  na javnim tribinama 

izlagala je temu „Rast, razvoj i prehrana djece“, s naglaskom na pravilnu prehranu djece. Ana Raguž, mag. 

psihologije iz Poliklinike za zašitu djece Grada Zagreba izlagala je temu „Izazovi roditeljstva – pratimo li 

korak“. Psihologinja Raguž probala je roditeljima približiti temeljne smjernice modernog odgoja, ali je dala i 

percepciju djece na različite oblike pristupa odgoju kojim se roditelji danas služe. Višnja Biti, novinarka koja 

je ujedno bila i moderatorica svih tribina. Ujedno je gđa. Višnja Biti izlagala temu naziva „Kako i zašto učiti o 

medijima?“, s kojom je ukazivala na važnost medija u životu djece, te koje su prednosti i mane odnosno 

opasnosti po djecu u medijskom i digitalnom okruženju. Govorila je i o opasnosti i zlouporabi novih 

tehnologija i kako zaštititi djecu u odnosu na nedovoljnu medijsku pismenost roditelja i djece. Timu Saveza 

uključivali su se i lokalni stručnjaci iz Gospića, Slatine i Petrinje.  

Projekt je izazvao veliki interes roditelja i lokalnih sredina, ali i interes tvrtke Jadran Galenski Laboratorij, pa 

smo u 2019. započeli i konkretniju razradu šireg programa koji se planira od 2020. godine razvijati i 

ostvarivati u suradnji s tom tvrtkom kroz njihovo društveno odgovorno poslovanje. Veliku ulogu u provedbi 
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projekta imala su Društva „Naša djeca“ na terenu (Gospić, Slatina, Petrinja), koja su uz koordinaciju sa 

Savezom dala logističku podršku u organizaciji tribina, osiguravajući gradski prostor, lokalne stručnjake, 

promociju projekta u lokalnim medijima te time pokazala veliki interes i snagu za organizaciju ovakvih i 

sličnih programa podrške roditeljima u odgoju djece, budući da ovakvi sadržaji nedostaju u manjim 

sredinama u Hrvatskoj.  

 

 

 

23. Smotra dječjeg stvaralaštva, 

 Tuhelj, 18. – 20.10.2019. 

 

 

23. Smotra dječjeg stvaralaštva održana je od 18. do 20. listopada 2019. u Općini Tuhelj. Domaćin Smotre 

bilo je Društvo „Naša djeca“ Tuhelj, uz financijsku podršku Krapinsko-zagorske županije, Općine Tuhelj i 

Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.  

Program otvorenja 23. Smotre stvaralaštva organiziran je u suradnji s djecom i učiteljicama OŠ Lijepa naša, 

učiteljima sviranja GŠ Pregrada i GŠ Zabok, trenericama Mažoretkinja Dubrovčan i Desinićkih mažoretkinja. 

Govore dobrodošlice ispred domaćina održali su predsjednica DND Tuhelj Snježana Romić i načelnik 

Općine Tuhelj Mladen Hercigonja, zaželeći toplu dobrodošlicu djeci i voditeljima iz cijele Hrvatske. Ispred 

Saveza DND okupljene je pozdravila predsjednica prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić, a ispred Krapinsko-

zagorske županije zamjenica župana za društvene djelatnosti Jasna Petek.  
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Na Smotri je sudjelovalo 420-ero djece i voditelja iz 18 Društava „Naša djeca“, zatim djeca iz Općine u 

programu otvaranja Smotre, te djeca domaćini i njihove obitelji koji su ugostili djecu iz drugih gradova iz 

Hrvatske, ukupno 570 sudionika. Predstavljeno je 30 nastupa u službenom dijelu Smotre.  

 

Osim izvođačkog programa i umjetničkih nastupa djece, i stručno praćenje Smotre, za voditelje dramskih, 

plesnih i glazbenih točaka s djecom održan je okrugli stol (razgovor) sa stručnjacima, dramskim i plesnim 

pedagozima i glazbenim voditeljima o načinima umjetničkog odgoja u radu s djecom. Članovi stručne 

komisije i voditelji okruglog stola bili su: Ksenija Rožman, dramska pedagoginja, Desanka Virant, plesna 

pedagoginja,  Armando Slaviček, predsjednik KUD-a Naša Lipa i voditelj zbora te Ana Medvedec, mag. art. 

 

Domaćini iz DND Tuhelj pripremili su i likovno-kreativne radionice za djecu, kao i za sve sudionike posjet 

Etno muzeju Staro selo u Kumrovcu. Ovaj dugogodišnji program Saveza potiče kontinuiran umjetnički odgoj 

djeteta.        

Organizacijski i koordinacijski odbor 23. smotre DND-a Hrvatske sačinjavali su iz DND i Općine Tuhelj: 

Snježana Romić, Pavica Iveković, Natalija Knezić-Medvedec, Ana Medvedec, Ivana Cvetko, Katarina Špetić, 

Tatjana Petranović-Capar, a iz Saveza DND-a: prof. dr.sc. Aida Salihagić Kadić, Snježana Krpes, Marina 

Žilić, Lana Kassim, Ana Kolobarić i Manuela Kranjec.  

 

Voditeljice programa otvorenja smotre bile su Lorena Tkalec i Gabriela Lepej, učenice 4. razreda OŠ „Lijepa 

naša“ iz Tuhlja i aktivne članice DND-a Tuhelj. 

 

Projekt “Zdravo i fino” DND-a Zabok dobio je nagradu 

 Europske komisije “2019 EU Health Award” 

 

 

Društvo „Naša djeca“ Zabok s projektom „Zdravo i fino“ pobijedilo je u kategoriji nevladinih organizacija za 
europsku nagradu „2019 EU Health Award“ Europske komisije za prevenciju i smanjivanje debljine u djece i 
mladih, kao jedna od najboljih i najučinkovitijih inicijativa na tom području u 2019. godini.  
 

https://savez-dnd.hr/projekt-zdravo-i-fino-dnd-a-zabok-dobilo-je-nagradu-europske-komisije-2019-eu-health-award/
https://savez-dnd.hr/projekt-zdravo-i-fino-dnd-a-zabok-dobilo-je-nagradu-europske-komisije-2019-eu-health-award/
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Predstavnice Društva „Naša djeca“ Zabok Snježana Krpes, Anka Ilinčić, Dubravka Kolarić, Jana Borovčak 
zajedno s voditeljicom projekta Jasenkom Borovčak, 17. 10. 2019., sudjelovale su na Ceremoniji proglašenja 
Nagrada u Bruxellesu te primile ovu prestižnu Nagradu. 
 
Europska komisija ovogodišnju nagradu za zdravstvo Europske unije „EU Health Award“ posvetila je 
inicijativama gradova, nevladinih organizacija (NGO) i škola koje su pridonijele ili doprinose visokom stupnju 
javnozdravstvenih politika u Europskoj uniji te osmišljavaju i provode projekte prevencije i smanjenja 
pretilosti u djece i mladih. 

Društvo „Naša djeca“ Zabok još od 2012. godine na inicijativu same djece, članova i članova Dječjeg 
gradskog vijeća pokreće projekt „Zdravo i fino“. Cilj projekta je promovirati, odgajati i podučavati djecu i 
mlade o zdravoj prehrani, stjecanju zdravih prehrambenih navika i zdravih stilova života te pružiti informacije 
o problemu pretilosti. Projekt se provodi u partnerstvu sa Srednjom školom Zabok, Osnovnom školom K.Š. 
Gjalskog, Dječjim vrtićem „Zipkica“, Zavodom za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Savezom 
DND Hrvatske uz financijsku podršku Krapinsko-zagorske županije i Ministarstva znanosti i obrazovanja te u 
suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Ministarstvom zdravstva. 

U okviru projekta provode se raznolike aktivnosti: radionice zdravoga kuhanja za djecu, izdan  je jedinstven 
CD „Zdravo i fino“ s autorskim dječjim pjesmama koje promoviraju zdravu prehranu i zdravlje djece, eko-
vrtlarenje s djecom, vršnjačka edukacija u školi, kreativne radionice u vrtiću, edukativne šetnje zagorskim 
krajem koje promoviraju važnost tjelesnog kretanja, kampanje putem plakata s dječjim sloganima i 
porukama, kalendari koji promoviraju važnost konzumiranja voća i povrća, lutkarski igrokazi, napravljen je 
kratki animirani film za djecu „Foodiva u akciji“, savjetovanje za stručnjake „Holistički pristup zdravlju djeteta“, 
a izdane su četiri kuharice za djecu i roditelje: „Zdravo i fino – priče iz zdrave kuhinje za djecu i odrasle“, 
„Jela zdrava i fina – proljeće, ljeto, jesen, zima“, „Zdrava i fina jela iz cijelog svijeta“ i nova kuharica netom 
izašla iz tiska „Zdrava i fina jela Lijepe Naše“. Upravo ova paleta inovativnih, edukativnih i kreativnih 
aktivnosti osvojila je žiri, sastavljen od poznatih stručnjaka i savjetnika u Europskoj komisiji, kao i voditelja 
europskih institucija iz redova liječnika, nutricionista, istraživača, sveučilišnih profesora, donositelja EU 
programa vezanih uz zdravlje, zdravu i sigurnu hranu.  

Prva nagrada uključuje i novčani iznos od 100.000 eura koje će Društvo „Naša djeca“ Zabok uložiti u daljnji 
razvoj projekta „Zdravo i fino“. 

Grad Opatija i projekt Dječjeg gradskog vijeća među finalistima gradova 
prijatelja djece za nagradu UNICEF-a Child Friendly Cities  

 

 

Na svjetskom Summitu Gradova prijatelja djece održanom u organizaciji UNICEF-a u Kölnu od 15. do 18. 
listopada dodijeljene su nagrade Child Friendly Cities Inspire Awards 2019., gdje se Opatija plasirala među 
pet finalista u kategoriji Značajno sudjelovanje djece te je svrstana na popis 20 najboljih svjetskih gradova 

https://childfriendlycities.org/2019-summit/
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prijatelja djece koji potiču inovativna i nadahnjujuća rješenja i projekte za poboljšanje dječjih prava na 
lokalnoj razini.  

Od kandidiranih 110 gradova u 6 kategorija Opatija je stigla do finala te zaslužila posebnu zahvalu UNICEF-
a za nadahnuće i poticanje gradova širom svijeta da implementiraju primjere dobre prakse s ciljem 
poboljšavanja života djece. Prema glasovima stručnog žirija i preko 30 tisuća pristiglih online glasova u 
kategoriji Značajno sudjelovanje djece pobijedili su Ukrajina i Vijetnam, dok su u ostalim kategorijama 
pobjedu odnijeli Ujedinjeni Arapski Emirati, Švicarska, Island i Španjolska u dvije kategorije. Velika je čast za 
Opatiju i Hrvatsku stati uz bok najboljima iz cijelog svijeta. 

Na Summitu su predstavnice Društva „Naša djeca“ Opatija Sanja Škorić, Ana Jantolek i Kristina Tubić 
sudjelovale kao jedine predstavnice Hrvatske, a pridružila im se i zamjenica gradonačelnika Grada Opatije 
Vera Aničić. Prezentirale su rad Dječjeg gradskog vijeća, sudjelovanje djece Opatije u proračunskim 
procesima i participaciju djece DND-a i DGV-a Opatija u Međunarodnoj Eurochild organizaciji.  

Na Summitu je sudjelovalo preko 600 sudionika iz cijelog svijeta te je predstavljena Kölnska deklaracija 
gradova prijatelja djece čiji je  potpisnik i opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić. Deklaracija je donesena 
povodom obilježavanja 30 godina usvajanja Konvencije UN-a o pravima djeteta, a potpisom se 
gradonačelnici obvezuju da će poštivati dječja prava i slušati mišljenje i prijedloge djece. 

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

 

 

Povjerenstvo za nagrade i priznanja Hrvatskog centra za dramski odgoj u sastavu Aleksandar Bančić, 
dramski pedagog iz Pule, Snježana Čubrilo, prof. hrvatskog jezika i dramska pedagoginja iz Zagreba 
te Vladimir Krušić, dramski pedagog iz Zagreba dodijelilo je Savezu društava „Naša djeca“ Hrvatske, 
najstarijoj je i najvećoj domaćoj krovnoj udruzi za djecu u Republici Hrvatskoj, Nagradu za trajan doprinos 
razvoju dramskog i kazališnog odgoja i pedagogije u Hrvatskoj ostvaren polustoljetnim djelovanjem tijekom 
kojeg su radom niza stručnjaka, pokretanjem akcija i publicističkom djelatnošću oblikovane osnove 
suvremenog dramskog odgoja i pedagogije u Hrvatskoj. 
 
(Iz obrazloženja Povjerenstva) 
 
Uzimajući za jedan od glavnih ciljeva svog djelovanja omogućavanje svoj djeci razvoj osobnih intelektualnih, 
emocionalnih i stvaralačkih potencijala, u Savezu se od samog početka velika pažnja poklanjala naprednim 
pedagoškim konceptima u kojima je isticana važnost stvaralačkih i estetskih aktivnosti za razvoj sretnih, 
samosvjesnih i društveno odgovornih mladih ličnosti. Okupljanjem stručnjaka – pedagoga i umjetnika, 
iniciranjem i umnažanjem stvaralačkih aktivnosti za djecu i sa djecom u raznim područjima društvenog 
života, prije svega u školskom sustavu te izvanškolskim aktivnostima, u okrilju Saveza se od početka 
njegova rada stvaraju temelji za stručno-znanstveni pristup dječjem stvaralaštvu i slobodnom vremenu djece, 
dvama ključnim fenomenima oko kojih su oblikovana neka od i danas važećih shvaćanja dječjeg stvaralaštva 
te stvaralačkog rada s djecom, a među njima i shvaćanja dramskog /scenskog dječjeg stvaralaštva.  
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Davne 1965. godine osnovan je u okviru Saveza Centar za vanškolski odgoj djece sa zadaćom da se bavi 
„sistematskim praćenjem, stručnim proučavanjem, znanstvenim istraživanjem i društvenim unapređivanjem 
sadržaja aktivnosti djece u slobodnom vremenu“. U Centru se, pod vodstvom tadašnje direktorice Danice 
Nole, okuplja i surađuje niz vrhunskih stručnjaka i stručnjakinja za razna područja umjetničkog odgojnog 
rada. Uz pokretanje stručnih savjetovanja i konferencija o dječjem stvaralaštvu, Centar od 1969. do 1986. 
organizira seminare za voditelje dramskog i recitatorskog rada u školama i izvanškolskim ustanovama, na 
kojima, uz niz umjetnika i stručnjaka – glumaca, redatelja, scenografa, lutkara, plesnih pedagoga i drugih – 
sudjeluju i istaknute dramske pedagoginje Đurđa Dević-Šegina te Zvjezdana Ladika i Nevenka Čečuk, koje 
su svojim stvaralačkim i edukativnim djelovanjem oblikovale temelje suvremenog dramskog stvaralačkog 
rada s djecom i mladeži u Hrvatskoj. 
 
Godine 1967. godine Savez pokreće stručno praćene i usmjeravane godišnje susrete dječjih literarnih, 
novinarskih i scenskih grupa osnovnih i srednjih škola Hrvatske, koji i dan danas žive, s jedne strane, u 
okrilju Saveza DND-a kao Smotre dječjeg stvaralaštva „Radost, igra i stvaralaštvo djece“, a s druge, unutar 
školskog sustava, kao Smotre literarnog, dramskog i novinarskog stvaralaštva LiDraNo. Od 1969., na poticaj 
Danice Nole, Centar počinje izdavati časopis „Umjetnost i dijete“, koji je izlazio do 1997. godine i koji je 
kritički, teorijski i informativno obrađivao aktualne teme iz područja kulture i umjetnosti za mlade, slobodnog 
vremena te stvaralaštva za djecu i dječjeg stvaralaštva.  
 

Tematska i izvještajna skupština Saveza DND Hrvatske 
Hrvatski centar za dječju knjigu, 7. 12. 2019. 

 

 
U Hrvatskom centru za dječju knjigu u Zagrebu, 7. 12. 2019., održana je Tematska i izvještajno-programska 
Skupština, zadnja u 2019. godini. 
 
Skupštinu je vodila predsjednica Saveza DND-a, prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić, dok je drugi dio moderirala 
dopredsjednica Saveza DND-a, Sonja Borovčak. 

Glavna tema Skupštine bila je „Strategija 2021.-2024. Saveza DND Hrvatske“. Članovi Društava „Naša 
djeca“ i ostali prisutni su analizirali i promišljali  o tome koji bi bili strateški ciljevi Saveza DND za razdoblje 
2021.-2024. Cjelokupni proces strateškog planiranja vodila je Mladenka Majerić, izvršna direktorica Crvenih 
nosova, a tajnica Saveza DND, Snježana Krpes dala je kratki uvod o važnosti strateškog planiranja za 
Savez DND. 
 
U radnom dijelu Skupštine usvojeni su Program rada Saveza DND i Financijski plan za 2020. koji su 
dostupni na web stranici Saveza DND. Skupština je uključila i novo Društvo u Savez, a to je DND Petrijevci 
iz Osječko – baranjske županije, te je time u Savez DND udruženo 98 Društava. 
 

https://savez-dnd.hr/wp-content/uploads/2019/12/Skupstina-SDND-a_XII_2019_002.jpg
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Skupštini su prisustvovala i djeca, članovi Dječjeg foruma Društva „Naša djeca“ Poreč i voditeljice Snježana 
Lehman i Dunja Klarić. Marin, Etjen, Erik i Dona su na svoj kreativni način predstavili Konvenciju UN-a o 
pravima djeteta i tako još jedanput sve prisutne podsjetili na najvažniji svjetski dokument za djecu, koji ove 
godine obilježava 30 godina.  

Prisutni su imali priliku poslušati i Marina na akustičnoj gitari koji je izveo skladbu Sons de Carrilhoes 
(JoaoPernambuco), a Etjen je otpjevao zahtjevnu skladbu pod nazivom Smile (glazba Charlie Chaplin, tekst 
Turner i GeoffreyParsons). Članovima Skupštine predstavljena je i uručena nova publikacija Saveza DND, 
“Bajkaonicom po svijetu 2”, koja je nastala u sklopu projekta “Neka odrastanje bude dječja igra”. Knjiga se 
sastoji od izbora od 10 narodnih priča iz cijeloga svijeta. Izbor priča je napravio docent Branimir Mendeš, a 
čudesno oslikala ilustratorica Marsela Hajdinjak. 
 

Humanitarno medijski projekt  

„Uz nas niste sami - Za osmijeh u srcu“ 

 

 

 

Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske i Udruga „Smiješak za sve“ bili su nositelji humanitarnog-medijskog 

projekta Hrvatske radiotelevizije „Uz nas niste sami – Za osmijeh u srcu “ koji je počeo 1.12.2019.g. i završio 

31.1.2020.g.  

Cilj humanitarnog projekta „Uz nas niste sami: Za osmijeh u srcu“ bio je podići svijest javnosti o potrebama 

djece na dugotrajnom liječenju i potrebama odraslih osoba s invaliditetom koji ne mogu samostalno živjeti te 

prikupiti donacije koje će omogućiti bolje uvjete za obje ranjive skupine.  

Savez društava „Naša djeca Hrvatske“ ovom humanitarnom akcijom  osigurao je bolje uvjete za dugotrajno 

liječenje djece opremanjem bolničkih soba za pedijatrijsku palijativnu skrb u dva županijska klinička bolnička 

centra (Rijeka i Osijek). Riječ je o sljedećoj opremi za sobu/prostor prilagođen djetetu na palijativnoj skrbi: 

komplet za terapiju kisikom, fotelje na razvlačenje, bolnički krevet za intenzivnu njegu, kolica invalidska, 

aspirator, infuzomat, pulsnioksimetar, ručni masažer, računalo, didaktičke igre, digitalni tlakomjer, stolc i, 

stolić. Opremanjem prostora u KBC Osijek i KBC Rijeka, omogućila se bolja kvaliteta palijativne pedijatrijske 

skrbi. Udruga „Smiješak za sve“ prikupila je sredstva za volonterski centar Stančić u kojem je smješteno 203 

većim dijelom odraslih s invaliditetom. Za njih se brine 139 zaposlenika i velik broj volontera „Smiješka“.  

Tijekom izravnog televizijskog prijenosa na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije, 15. 12. 2019.g., Savez 

društava “Naša djeca” i udruga “Smiješak za sve” pozivima gledatelja prikupili su 670 tisuća kuna čime je 

premašen cilj akcije. Humanitarnu akciju podržale su brojne osobe iz političkog i javnog života, i to 

predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ministri u Vladi Nina Obuljen Koržinek, Gordan Grlić 

Radman, Tomo Medved, Tomislav Ćorić, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, glumci Bojan Navojec, 
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Jelena Miholjević, pojedini saborski zastupnici, HRT-ova lica kao i glavni ravnatelj HRT-a Kazimir Bačić koji 

su sudjelovali u pozivnom centru, uz članove i volontere iz Saveza DND-a i Udruge „Smiješak za sve“. 

U realizaciju humanitarne akcije uključili su se i brojni članovi i djeca iz naših Društava „Naša djeca“ diljem 

Hrvatske, sudjelujući u završnoj emisiji, kao i cijelo vrijeme trajanja humanitarne akcije animacijom građana u 

svojim lokalnim sredinama da zovu humanitarni broj i doniraju, na čemu im se najtoplije zahvaljujemo.  

Izvještaj za 2019. godinu završavamo predivnom informacijom da je Savez DND Hrvatske uspio za svoju 

inicijativu skupiti od donacija građana i privatnih tvrtki ukupno 663.000,00 kuna (ukupno obje udruge 

1.326.000,00 kuna) koje je Savez DND jednako podijelio na Klinike za pedijatriju u Rijeci i Osijeku. Savez je 

uspio i više od očekivanog u svom naumu da pomogne najteže oboljeloj djeci kako bi kroz akciju „Za osmijeh 

djeteta u bolnici“  još jednom pridonio humanizaciji bolničkog liječenje djece. 

 
 

 

 

 

 

Izvještaj pripremile:  

Manuela Kranjec, voditeljica odnosa s javnošću i  

Snježana Krpes, tajnica Saveza DND. 

 

Izvještaj je usvojen na izvještajno-izbornoj Skupštini Saveza DND-a, 3.10.2020. godine u Zagrebu. 


