
1 
 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O RADU 
2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 
 
 

Prijedlog Izvještaja o radu 

Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske 

 za 2020. 

 

https://savez-dnd.hr/


3 
 

Uvod 
 
Godinu 2020. pamtit ćemo u Savezu društava „Naša djeca“ Hrvatske po velikoj obljetnici 
odnosno proslavi 70 godina kontinuiranog rada i djelovanja za dobrobit djece. 2020. godina 
bila je po mnogo toga izazovna i na mnogo područja bilo je potrebno uvesti prilagodbe u radu. 
Većinu naših aktivnosti, u doba najvećih mjera zbog pandemije izazvane Covidom-19, 
prilagodili smo digitalnom okružju i tako nastavili s gotovo svim našim aktivnostima. Nismo 
posustali, održali smo pozitivnu radnu atmosferu unatoč potresu u Zagrebu u ožujku 2020.g. 
koji je ostavio posljedice i na uredima organizacije koji su smješteni u samom centru grada. 
Ipak, zahvalni smo što smo i tu prošli bez velikih posljedica te smo ubrzo mogli neometano 
nastaviti s tekućim poslovanjem i provedbom aktivnosti naših projekata i programa.  
 
Pokazali smo da Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske može afirmativno obilježiti svoju veliku 
obljetnicu i u teškim i drukčijim okolnostima. Prije svega smo zahvalni svim našim prijateljima, 
članovima i suradnicima iz poslovnog, književnog i svijeta estrade koji su se pridružili i podržali 
sva naša nastojanja da dostojno obilježimo veliki rođendan udruge. 
 
Tijekom 2020. godine Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske dobio je podršku za sljedeće 
projekte: 
 
- Nagrada „Grigor Vitez“ financirana od Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, 
Ministarstva znanosti i obrazovanja te Ministarstva kulture i medija. 
 
- „100 ljudi, 100 ćudi“ – program prevencije vršnjačkog nasilja financiralo je Ministarstvo rada, 
mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 
 
- „Poticaj“, program dostupnosti i poboljšanja kvalitete socijalnih usluga za ranjivu djecu i 
njihove obitelji u lokalnim zajednicama financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, 
obitelji i socijalne politike, 1. godina provedbe (trogodišnji program) 
 
- „Ne daj se upecati“, program prevencije ovisnosti, financiran od Ministarstva zdravstva i 
Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 1. godina provedbe 
(trogodišnji program)   
 
- OVOR-Odgoj za volontiranje i održivi razvoj u školama, financiran kroz Program švicarsko-
hrvatske suradnje i u suradnji s Uredom za udruge RH 
 
- Dječja vijeća u Hrvatskoj i EU – program financiran od Ministarstva rada, mirovinskoga 
sustava, obitelji i socijalne politike 
 
- „Igra je dječje pravo“ – izložba i edukativni program povodom 70 godina Saveza DND 
Hrvatske, financirana od Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba, zatim Gradskog ureda za 
međunarodnu suradnju i ljudska prava Grada Zagreba, Ministarstva kulture i medija te tvrtke 
Texstilpromet.  
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 70 godina Saveza društava 
 „Naša djeca“ Hrvatske 

 

 
 

 
Savez društava ”Naša djeca” Hrvatske već 70 godina djeluje za dobrobit djece. Svojim 

aktivnostima podržali smo odrastanje i obrazovanje generacija djece. Od 1950. godine 

postavljamo standarde brige o djeci. Mnoge naše aktivnosti bile su ispred svog vremena po 

čemu je Savez DND Hrvatske predstavljao društvenu avangardu u području brige o djeci, 

posebno kada je riječ o programima ljetovanja, zimovanja, centara za igračku, dječju knjigu, 

kazalište, lutkarstvo, igru, film, predškolski odgoj djece, slobodno vrijeme. Danas Savez 

društava „Naša djeca“ Hrvatske ima nevjerojatan socijalni i mobilizacijski potencijal uključujući 

102 lokalna Društva „Naša djeca“ i članstvo (i volontere) od 3500-4000 ljudi diljem Hrvatske. 

Provodi i nacionalne programe za djecu  „Gradovi i općine – prijatelji djece“, „Za osmijeh 

djeteta u bolnici“, „Dječja vijeća i Dječje forume“ kojima podiže standarde sustavne skrbi za 

djecu u lokalnim zajednicama te poboljšava uvjete bolničkog liječenja djece. Osnivač je i 

organizator Nagrade „Grigor Vitez“ za tekst i ilustraciju u knjigama za djecu i mlade.  

Od pomoći djeci nakon Drugog svjetskog rata, vizionarskih i inovativnih programa u području 

izvanškolskih odgojno-obrazovnih aktivnosti do sudjelovanja u izradi i zagovaranju Konvencije 

o pravima djeteta i humanitarnog djelovanja u kriznim situacijama, Savez DND Hrvatske 

utjecao je na poboljšanje života brojnih generacija djece u Hrvatskoj.  

Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske 2020. g. zbog spomenutih pandemijskih uvjeta nije 
mogao obilježiti svoju obljetnicu u uobičajenim okolnostima, svečanošću sa dječjim 
programom i priredbom, ali nismo odustali od proslave i zato smo slavljeničke aktivnosti 
preselili u online okružje. Osmislili smo Plan proslave ovog velikog rođendana i proveli nekoliko 
glavnih, obrazovnih i stvaralačkih, aktivnosti:  promocija vizualnog identiteta 70. godišnjice,  
digitalni Album zajedničkih uspomena (postavljen na Instagram i FB stranicu Saveza), online 
Natjecanje u umjetničkom stvaralaštvu na temu brojke 70.  Ovim kreativnim, umjetničkim i 
zagovaračkim aktivnostima putem društvenih mreža i medija povezali smo generacije djece, 
roditelja, djedova, baka, umjetnika, javnih osoba te afirmirali  kreativnost i stvaralaštvo, 
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povezujući generacije djece, stručnjaka, volontera  diljem Hrvatske, te dijeli sljedeće društvene 
vrijednosti: razvoj svih djetetovih potencijala na svim područjima dječjeg života (prava, 
slobodno vrijeme, igra, stvaralaštvo, zdravlje, kultura, sport, odgoj i obrazovanje, 
inovativnost), promišljanje i briga odraslih za djecu, mobilizacija stručnjaka, lokalnih zajednica, 
donositelja odluka, međugeneracijska solidarnost.  
 

Tu visoku obljetnicu započeli smo otvaranjem Albuma zajedničkih uspomena i 
prikupljanjem fotografija generacija djece čije su odrastanje obilježile neke od najpoznatijih 
aktivnosti Društava “Naša djeca, poput ljetovanja i učenja plivanja, poticanja dječjeg 
stvaralaštva i prvih scenskih nastupa, posjeta dječjem kinu ili posjeta vrtiću na kotačima. 
Prikupljene fotografije objavili smo na Instagram profilu Saveza DND Hrvatske.  
 

 

 
 

Povodom 70. godišnjice i Dječjeg tjedna 2020., u Strojarskoj 13 u Zagrebu, predstavljan je 
mural uličnog umjetnika Tihomira Krkleca – Afrike koji je nastao u suradnji s učenicima 
zagrebačke Osnovne škole „Ivana Gundulića“. Predstavljanje rođendanskog murala označilo 
je i početak Javnog natjecanja u stvaralaštvu koje je bilo otvoreno od 5. listopada do 30. 
studenog 2020. Mural je napravljen u suradnji s tvrtkom HŽ Infrastruktura. 

 

 

 

https://www.instagram.com/dndhrvatska/
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Mural je želio dočarati potrebu i nužnost jednakosti djece u njihovim temeljnim pravima bez 
obzira na različitost u podrijetlu, kulturi, religiji, izgledu, socijalnom statusu i svim drugim 
stvarima u kojima se ljudi razlikuju.  

 

 

Javno natjecanje u stvaralaštvu za djecu i odrasle 

Jedini uslov sudjelovanja u natjecanju bila je izrada  kreativnog uratka koji sadrži istaknutu 
našu rođendansku brojku 70. U skladu sa slavljeničkim duhom nagradili smo 3 najbolja rada iz 
svake dobne kategorije s najvećim brojem „lajkova“, a nagrade – svoja djela, za pobjednike su 
osigurali renomirani hrvatski umjetnici i umjetnice raznih stvaralačkih izričaja: Božidar 
Prosenjak, Damir Hoyka, Ida Prester, Ivanka Mazurkijević, Kristian Novak, Manuel Šumberac, 
Mario Kovač, Mia Dimšić, Sanja Pilić, Silvija Šesto, Radojka Šverko, Roman Simić, Zijah 
Sokolović, Zoran Ferić, Zsa Zsa, Željka Klemenčić. U Savez društava “Naša djeca” Hrvatske 
pristigao rekordan 501 umjetnički rad u 6 kategorija odnosno 6 dobnih skupina.  
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U najzabavnije nagradno natjecanje 2020. uključio se neočekivano velik i rekordan broj 
pojedinaca i grupa, što predškolskih, a što osnovnoškolskih i svaki rad nas je razveselio. 
Virtualna galerija svih radova postavljena je na web Saveza DND Hrvatske, poveznica: 
https://savez-dnd.hr/70-godina-saveza-dnd/  

 

 

Prijam delegacije Saveza DND-a u Uredu Predsjednika RH  

Primanje je upriličeno 20. studenoga uz obilježavanje Međunarodnoga dana prava djeteta. Na 
taj dan je 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta. 

Na sastanku s predsjednikom sudjelovale su predsjednica Saveza prof. dr. sc. Aida Salihagić 
Kadić, dopredsjednica Sonja Borovčak, glavna tajnica Snježana Krpes, članica skupštine Višnja 
Biti, Manuela Kranjec i Ana Kolobarić iz stručne službe Saveza, te članice Izvršnog odbora 
Saveza Nikolina Ribarić, mr. sc. Katarina Milković, Jasenka Borovčak i Gordana Šoltić Siladi.  

 

 

https://savez-dnd.hr/70-godina-saveza-dnd/
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Predsjednika Zorana Milanovića predstavnice su upoznale sa dugogodišnjim radom najstarije 
krovne udruge za djecu u državi u koju je udruženo 100 društava „Naša djeca“ iz cijele 
Hrvatske. 

Posebno su istaknute značajne aktivnosti Saveza u koje je uključeno 10.000 djece godišnje uz 
volonterski angažman 4000 volontera. Jedna od najznačajnijih aktivnosti je naravno akcija 
Gradovi i općine prijatelji djece usmjerena prema razvoju i promicanju dječjih prava te kroz 
koju se ostvaruje dječja participacija u društvu. Od svojeg osnutka Savez kontinuirano djeluje 
na širokom društvenom području brige i skrbi za djecu te svoje djelovanje prilagođava 
aktualnim potrebama djece. Bio je pokretač suvremenog predškolskog odgoja i izvanškolskog 
odgoja, uveo koncept ljetovanja za djecu. 

Velika čast da izrade poklon za predsjednika koji mu je uručila predsjednica Saveza prof. dr. sc. 
Aida Salihagić Kadić u ime svih društava „Naša djeca“ Hrvatske pripala je članovima dječjih 
foruma Grada Čakovca. Crtež je izradila učenica 7. razreda Osnovne škole Kuršanec Maja 
Katalenić sa članovima likovne grupe uz podršku mentorice Ide Domišljanović i pedagoginje 
škole Koraljke Bendelje, ujedno i voditeljice Dječjeg foruma „Sreća“. 

 

Svoje poruke za predsjednika napisali su svi članovi dječjih čakovečkih foruma: Osnovne škole 
Ivanovec, „Ivančica“, Centra za odgoj i obrazovanje „Srce“, Umjetničke škole Miroslav 
Magdalenić, 1. osnovne škole „Zmajići“, 2. osnovne škole „Zvjezdice, 3. osnovne škole 
„Smješko“ i Osnovne škole Kuršanec „Sreća“.  

Posebnom projekcijom 12. prosinca 2020. na zagrebačkim fontanama, i to na sam datum 
osnivanja Saveza DND, svečano je zaključena proslava 70. rođendana najveće i najstarije 
organizacije za djecu u Hrvatskoj – Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske. 
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Obilježavanje 70 godina djelovanja Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske održavalo se pod 
pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske gospodina Zorana Milanovića, a provedbu 
aktivnosti u sklopu te obljetnice su podržali Ministarstvo kulture i medija, Grad Zagreb, 
gradovi, općine i županije sudionici programa Gradovi i općine-prijatelji djece i projekta 
Županija-prijatelj djece, Jadran – Galenski laboratorij, Tekstilpromet, Ipsos, Press Clipping, 
Outdoor Akzent, HŽ infrastruktura i Agencija Re:public – idejne i kreativne voditeljice 
kampanje: Alma Čakmazović i Gorana Banda. 

 

Hrvatsko-švicarski program suradnje - 
“Odgoj za volontiranje i održivi razvoj u školama” 

 
“Odgoj za volontiranje i održivi razvoj u školama” 
 
Projekt „Odgoj za volontiranje i održivi razvoj u školama“ Savez društava „Naša djeca“ 
Hrvatske 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. 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 se educiraju 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 

https://savez-dnd.hr/hrvatsko-svicarski-program-suradnje-odgoj-za-volontiranje-i-odrzivi-razvoj-u-skolama/
https://savez-dnd.hr/hrvatsko-svicarski-program-suradnje-odgoj-za-volontiranje-i-odrzivi-razvoj-u-skolama/
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participacije u svoje nastavne 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. 

Savez društava “Naša djeca” Hrvatske je u svibnju 2019.g.  pokrenuo je projekt “Odgoj za 
volontiranje i održivi razvoj u školama” u okviru Švicarsko-hrvatskog programa 
suradnje. Provedbu projekta nastavili smo i u 2020.g. trodnevnom edukacijom u Zaboku, od 
23. siječnja do 25. siječnja, u dvorcu Gjalski, a sudionici edukacije bili su iz Gospića, Slatine i 
Zaboka. Prvi dan četvrtak 23. siječnja predstavili smo projekt “Odgoj za volontiranje i održivi 
razvoj u školama” te primjere dobre prakse (Gospić, Slatina, Zabok i Opatija). U petak je 
predavanje voditeljice Dječjih vijeća Sanje Škorić na temu dječjih prava i dječje participacije 
uvelo polaznike u ovu važnu temu. Nakon predavanja slijedile su radionice na temu Konvencije 
UN-a o pravima djeteta. U drugom dijelu edukacije slijedilo je predavanje gđe. Ane Rosandić 
iz udruge “Priroda za sve” koja se je bavila održivim razvojem i pravima okoliša, Agendom 2030 
i 17 Globalnih ciljeva za održivi razvoj. Nakon predavanja također su slijedile radionice. Treći 
dan edukacije je posvećen temi volonterstva, odnosno, odgoja za volontiranje, a predavanje 
je održala Jasenka Borovčak, tajnica DND-a Zabok. Od pratećih sadržaja izdvajamo projekciju 
filma “Na rubu izumiranja” u suradnji s Udrugom Gokul, Zabok koja je sudionike potaknula još 
jednom na goruću temu očuvanja prirode i planeta. 

  

 
 

Projekt OVOR unutar svojih glavnih aktivnosti proveo je 2020.g. aktivnost kreativnog 
osmišljavanja i izrade promotivnih materijala koji će predstavljati projekt tijekom svih drugih 
aktivnosti kao što su volonterske akcije, studijsko putovanje i kompletne promotivne 
kampanje. U spletu promotivnih materijala nalazi se: mapa, bedž, olovka od ekoloških 
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materijala, dječji majica. Poveznica na materijale:  https://ovor.savez-dnd.hr/promotivni-
materijali/ruksak i majica. 

U OŠ Eugen Kumičić iz Slatine održane radionice OVOR-a 

Dana 5. listopada 2020. održana je prva radionica: Jedan planet prijatelj djece. Učenici su 
uživali izrađujući obrise lica svojih prijatelja iz razreda na balonima, a nakon toga je uslijedila 
konstruktivna rasprava o Planetogradu – Srećograd (tako su ga nazvali) Zbog “covid” situacije 
radionice su odrađene frontalno, što nije umanjilo učinak i cilj istih. Učenici su se na pristojan 
i dostojan način borili za ispunjenje osobnih potreba u tom gradu. Bilo je jako zanimljivih izjava 
i pobijanja ( Što će vam igralište kada ste se odrekli prava na igru i slobodno vrijeme? Što će 
mi mobitel ako nemam prijatelja s kojim mogu usporediti rezultate igrice…) 
26. listopada 2020. održana je druga radionica: Pogodi o kojem je dječjem pravu riječ- učenici 
su kroz igru postavljanja i davanja točnih pitanja i odgovora dolazili do rješenja,  tj. prava koje 
im je bilo zapisano na papiru na držaču za glavu. Dana 30.listopada 2020. održana je treća 
radionica: Što je deklaracija, a što konvencija? Učenici su na ploču stavili svoju deklaraciju 
dječjih prava za koju smatraju da treba biti na razrednoj deklaraciji. Kroz ppt o Konvenciji EU 
dječjih prava upoznali su osnovne pojmove i shvatili razliku Deklaracije i Konvencije. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Radionice i volonterske akcije DND-a Zabok pod sloganom 
 „Održivi planet kreiraj i u njemu uživaj!“ 

 

 

U sklopu projekta „Odgoj za volontiranje i održivi razvoj u školama (OVOR)“ djeca, članice i 
članovi Dječjeg gradskog vijeća i Dječjeg foruma DND-a Zabok provodili su interaktivne 
radionice na temu održivog razvoja i 17 globalnih ciljeva održivog razvoja povezanih s dječjim 
pravima i aktivnim dječjim sudjelovanjem. Radionice su dodatno obogaćene temama odgoja 
za volontiranje i osmišljavanjem volonterskih akcija usmjerenih održivom razvoju. Ujedno su 
osmislili su nekoliko volonterskih akcija pod zajedničkim sloganom „Održivi planet kreiraj i u 
njemu uživaj!“. 

Platnene vrećice uzmimo mi i očuvanju prirode pridružimo se svi! 

Djeca, članovi i članice Dječjeg gradskog vijeća i Dječjeg foruma DND-a Zabok osmislili su 
volontersku akciju ukrašavanja platnenih vrećica koje žele pokloniti građanima s ciljem 
zamjene plastičnih, jačim i oslikanim platnenim vrećicama. Djeci je tehnika linoreza bila veliko 
otkriće, osmislili su i kreirali svoje crteže koje su prenijeli na linorez, izrezbarili ih i onda svoje 
uratke prenosili na platnene vrećice. Osim crteža tu je bilo i poruka koje su osmislila sama 
djeca poput: „Smeća po šumama ima mnogo, skupljajte smeće za drveće veće!“, „Plastičnih 
vrećica puno je more, zamijenite ih platnenima da ribama bude bolje!“, „Okoliš čisti, jer nam 
to koristi!“ „I pčele bi čist okoliš htjele!“, „Smeće odvajaj i Zemlju obnavljaj!“ 

Volonterska akcija pod sloganom „Platnene vrećice uzmimo mi i očuvanju prirode pridružimo 
se svi!“ provedena je 26. rujna na Zabočkom placu povodom Europskog tjedna Održivog 
razvoja i manifestacije Hrvatska volontira. Platnene vrećice koje su djeca poklanjala postale su 
pravi „hit“ za sve koji su se u „pravo“ vrijeme zatekli na tržnici. Na taj način željelo se osvijestiti 
građane da razmisle koliko jednokratna plastika šteti našem planetu Zemlji, a da svakodnevno 
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koristeći platnene vrećice pridonosimo smanjenju zagađenja našeg okoliša i očuvanju 
životinjskih vrsta. 

 

Zeleno nas zove kako bi nam u gradovima bilo bolje! 

Inspirirana projektom OVOR djeca su odlučila pano na Trgu K. Š Đalskog u Zaboku, koji 
godinama oslikavaju, ove godine u Dječjem tjednu oslikati  na temu 11. globalnog cilja: 
Održivi gradovi i zajednice. Pano su oslikali članovi i članice Dječjeg gradskog vijeća i Dječjeg 
foruma, a dječja vijećnica Sara Premerl Peštaj osmislila je slogan i skicu za pano. 

Oslikavanjem panoa na temu „Zeleno nas zove kako bi nam u gradovima bilo bolje!“ želi se 
potaknuti donosioce odluka da razmisle o tome koliko je važno očuvanje prirode i zelenila, 
posebno kod izgradnje novih zgrada oko kojih bi trebalo biti dovoljno zelenih površina. 

Za okoliš bolji cvijeće posadi i grad ljepšim izgradi! 

Još jedna volonterska akcija osmišljena je nakon što je primijećeno da se u centru Zaboka 
nalaze zapuštene tegle za cvijeće te su djeca, kako bi uljepšala svoj grad, predložila sadnju 
cvijeća pod sloganom „Za okoliš bolji cvijeće posadi i grad ljepšim izgradi!“ U volonterskoj 
akciji sadnje cvijeća pomoglo je poduzeće Plavinka i Sanja Knezić, voditeljica poslova 
dendrologije i hortikulture u Plavinki Zabok. Tu se svakako željelo istaknuti kako je važno da 
se u akciju uključi partner koji je stručan za taj dio, a povezano s 17. globalnim ciljem koji 
glasi: Partnerstvom do ciljeva. 

Na ovaj način djecu se aktivno uključuje u osmišljavanje volonterskih aktivnosti kojima se 
uljepšava zajednica u kojoj žive te im se daje prilika da kroz volontiranje budu važan kotačić u 
svojoj zajednici i aktivni sudionici pozitivnih promjena. Zajedno možemo napraviti puno 
dobrih i pozitivnih stvari te doprinosimo stvaranju humanije i aktivnije zajednice i sretnijeg i 
zdravijeg društva. U svim volonterskim koracima djeca uvijek imaju podršku voditeljica 
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Dječjeg gradskog vijeća i Dječjeg foruma i ostalih volonterki i volontera DND-a Zabok – rekla 
je tajnica DND-a Zabok i koordinatorica projekta OVOR Jasenka Borovčak. 

 

 

Projekt “Rastimo zajedno” 

 

Savez društava „Naša djeca“ u suradnji s Centrom „Rastimo zajedno“, a uz financijsku 
potporu UNICEF-a započeo je 2020.g. razvoj projekta „Rastimo zajedno“. Program edukacije 
za voditelje radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“ za članove Saveza DND Hrvatske 
održan je u Varaždinu, od 6. do 8.3.2020. 

Na edukaciji je educirano novih 11 stručnih timova iz 9 Društava „Naša djeca“. Veliko 
postignuće ove godine je u tome što unatoč izazovima COVID-19, uspjela se održati edukacija 
voditelja za radionice „Rastimo zajedno“  te je educirano novih 11 stručnih timova iz lokalnih 
Društava „Naša djeca“ koji su unatoč pandemiji uspjeli provesti dogovoreni broj besplatnih 
radionica za više od 100 djece predškolske dobi u gradovima i općinama u okviru 9 lokalnih 
Društava „Naša djeca“ u: Bedekovčini, Čakovcu, Opatiji, Ravnoj Gori, Pazinu, Svetom Križu 
Začretju, Varaždinu, Vinkovcima, Zaboku.  
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Program radionica za roditelje „Rastimo zajedno“ sastoji od 11 strukturiranih, dvosatnih 

radionica. Na radionicama sudjeluju roditelji djece rane i predškolske dobi (od 1 do 5 godina). 

Osim toga, cijelo vrijeme educiranim je timovima pružana podrška od strane stručnjaka iz 

Centra „Rastimo zajedno“ i koordinatora Krešimira Plantaka Večerina iz DND Varaždin.  

Brojna znanstvena istraživanja pokazuju da su prve godine života osobito važne za razvoj 

djeteta. U prvim godinama djetetova života roditelji su osobito važni: zadovoljavaju temeljne 

potrebe djeteta, pružaju emocionalnu toplinu i usmjeravaju djetetovo učenje i razvoj.  

Stručni tim Centra za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“ već desetak godina sustavno 

provodi edukaciju voditelja radionica za roditelje „Rastimo zajedno“. Korisnici tih radionica 

ponajviše su roditelji koji koriste usluge dječjih vrtića, uključujući i roditelje djece s teškoćama 

u razvoju (koja također polaze vrtiće). Međutim, to ukazuje na nezadovoljenu potrebu za 

stručnom podrškom roditeljima čija djeca ne pohađaju dječji vrtić.  

Obuhvat djece ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja na području RH još uvijek je 

nedovoljan,  te upravo ovom pilot suradnjom Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske, Centra 

„Rastimo zajedno“ te lokalnih Društava „Naša djeca“ i vrtića, nastoji se odgovoriti na potrebu 

za stručnom podrškom u roditeljstvu kod roditelja čija djeca nisu uključena  u jaslički i/ili 

vrtićki program, kao i na potrebu za stručnom podrškom roditelja čija djeca pohađaju vrtić, 

a koji ne nudi uslugu strukturirane stručne podrške roditeljstvu. 

Kako je u ovoj pilot-fazi ovaj program pokazao veliki interes i potrebu u lokalnim zajednicama 

krajem 2020. godine Savez DND i Centar Rastimo zajedno poslao je na gradova i općine-

sudionike akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“ preporuku i molbu  da gradovi i općine 

pomognu da program „Rastimo zajedno“ ima svoju održivost i dalje, na način da financiraju 

njegovu provedbu u svojoj lokalnoj zajednici kroz akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“ ili 

kao prijavljeni program Društva „Naša djeca“ na natječajima za udruge.  
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Gradovi i općine-prijatelji djece  

Anketa „Tko pita, ne skita“ 

Savez DND je u suradnji s Agencijom Re:public iz Zagreba od 6. do 13. travnja 2020.g. proveo 
anketu s ciljem upoznavanja potreba roditelja i djece u ovom specifičnom razdoblju 
opterećenom pandemijom uzrokovanom virusom Covid-19, te kako bi Društva „Naša djeca“ 
dobila smjernice za rad. Zapravo se je htjelo ispitati kako se roditelji nose s promjenama 
uzrokovanim koronavirusom i kako im Društva „Naša djeca“ mogu pomoći. 

U anketi je sudjelovalo 223 ispitanika koji su anonimno odgovarali na 32 pitanja koja se tiču 
njihovog snalaženja u novonastalim okolnostima, te njihovim osjećajima i razmišljanjima o 
cijeloj situaciji. Na anketu su većinskim dijelom odgovarali roditelji 30 – 50 godina starosti. 
Trećina ispitanih ima djecu upisanu u vrtić, a 45 posto koja idu u školu. Najveći je broj odgovora 
stigao iz Primorsko-goranske i Međimurske županije, nakon njih iz Krapinsko-zagorske i 
Zagrebačke županije, dok je najmanji broj broj pristigao iz Splitsko-dalmatinske i  Vukovarsko-
srijemske županije.  

Anketa je pokazala sljedeće rezultate: 

 U većini obitelji se smanjuju prihodi uslijed novonastalih okolnosti, a isti ostaju za njih 29%. 
 Usluge u zdravstvenom sustavu su ukinute za svu djecu ispitanika (5% djece koja trebaju 

stalnu zdravstvenu njegu), većina može tretmane može provoditi od kuće, ali trećina to ne 
može. 

 Iz ankete se pokazalo da većina roditelja osjeća dodatno opterećenje zbog nastave na 
daljinu, brine ih savladavanje gradiva tijekom nastave na daljinu te ocjenjivanje 

 Roditelji se najviše brinu za zdravlje svojih roditelja, a podjednako ih brine zdravlje i 
obrazovanje djece. 

 Podjednak broj roditelja smatra da bi im Vlada, Grad ili Općina trebali pomoći, kao i da im 
ne bi trebao pomoći. Od Vlade se pomoć najvećim dijelom očekuje u području ekonomije. 
Nešto se manje očekuje pomoć oko djece, potrošnje, u poslovnom sektoru, pomoći nakon 
potresa, odgoju i obrazovanju, psihološkoj, stambenom zbrinjavanju. 

 Pomoć od DND-a se očekuje u obliku psihosocijalne podrške, online sadržaja, zagovaranja, 
podrške roditeljima i članovima. 
 

Rezultati ove ankete su se odmah 2020. godine ugradile u rad Društava “Naša djeca”, što je 
pomoglo zadržati aktivnosti Saveza i DND-ova online (kreativne radionice, pripovjedaonice, 
tečajevi, seminari, edukacije i slično), što je roditeljima olakšalo svakodnevnicu i ponudilo 
ostale sadržaje za djecu u slobodno vrijeme.   
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Istraživanje „Kako lokalne zajednice komuniciraju s građanima?” 

Svjetski dan gradova obilježava se na inicijativu Ujedinjenih naroda od 2014. godine, i to 
posljednjeg dana u mjesecu listopadu, a ususret Svjetskom danu gradova 2020.g., udružili smo 
snage s Udrugom gradova  i tvrtkom Re:public te proveli zanimljivo istraživanje. 
Zajedno s Udrugom gradova i uz pomoć konzultantske tvrtke Re:public tijekom jeseni 2020. 
proveli smo anketu „Kako lokalne zajednice komuniciraju s građanima?”. Anketom smo htjeli 
ukazati na važnost kvalitetne komunikacije donositelja odluka ne samo s odraslim građanima, 
već i s djecom, te istovremeno istaknuti koliko ključna ona može biti za razvoj zajednice i njenu 
otpornost, posebno u vrijeme epidemije koronavirusa. 

Anketom smo htjeli dobiti uvid i o participaciji djece u odlukama koje ih se tiču, a koje donose 
njihove lokalne zajednice. Znamo da na lokalnoj razini brojni gradovi surađuju s Dječjim 
gradskim vijećima kroz koje djeca mogu utjecati na odluke koje donose odrasli, a u tom 
procesu veliku ulogu ima inicijativa Gradovi i općine – prijatelji djece koju provodimo u 
suradnji s partnerima. 
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Anketa „Kako lokalne zajednice komuniciraju s građanima?” obuhvatila je 4 područja: 

1. Komunikacija s građanima 
2. Demokracija i sudjelovanje građana u lokalnoj samoupravi 
3. Komunikacija u uvjetima epidemije koronavirusa 
4. Komunikacija s djecom 

 
Prvo područje tako se bavilo komunikacijskim praksama gradova, komunikacijskim kanalima i 
alatima koje koriste u komunikaciji s građanima, dok je drugo područje ispitalo stavove lokalne 
samouprave o sudjelovanju građana u donošenju odluka i kreiranju javnih politika. Pitanja koja 
se tiču načina kako gradovi prilagođavaju komunikaciju s građanima uvjetima izolacije i krize 
te kako koriste komunikaciju za jačanje otpornosti zajednice obrađena su u trećem području, 
dok je posljednje područje posvećeno praksama lokalne samouprave u komunikaciji s djecom 
kao posebnom skupinom građana kao i stavovima gradova o dječjoj participaciji. 

Anketa je provođena od 30. rujna do 16. listopada, a poslana je gradonačelnicima 127 gradova 
– članova Udruge gradova. Odaziv je bio 43%, odnosno, 54 od 127 gradova pristupili su anketi. 
Važno je istaknuti da rezultati istraživanja pokazuju, kad je riječ o dječjoj participaciji, većina 
gradova smatra da odluke koje se donose trebaju uvažavati najbolji interes djeteta (92.11%), 
te gotovo dvije trećine gradova se slaže da bi uključivanje djece doprinijelo boljem upravljanju 
gradom. To je sjajna vijest i izvrstan temelj na kojem se mogu izgrađivati odnosi između 
gradova i djece koja u njima žive. Tri od četiri grada smatraju da imaju dovoljno znanja i 
iskustva za suradnju i komunikaciju s djecom, a više od polovice smatra kako znaju kako 
uključiti djecu u odlučivanje te da imaju model za takvu aktivnost, a 73% smatra kako 
prilagođava jezik i stil komunikacije djeci. Kako bi se dobila cjelovitija slika, bilo bi važno ove 
samoprocjene verificirati u suradnji s djecom.  Stoga i rezultati ove ankete ukazuju da bi bilo 
poželjno da gradovi u većoj mjeri osiguraju djeci mogućnost da upoznaju kako funkcionira 
njihova lokalna zajednica i kako se u njoj donose odluke i za njih preuzima odgovornost. Vodeći 
lideri svijeta u sve većoj mjeri se obraćaju djeci te ih nastoje uključiti u ključne procese i 
događaje koji utječu na živote djece, a tu praksu bismo voljeli vidjeti i u našem okruženju. 
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Općini Viškovo dodijeljen status “Prijatelj djece” 

Općina Viškovo od 8. srpnja 2020. godine ponosno nosi status Općina-prijatelj djece. Da 
Općina sustavno ulaže u odrastanje djece i izgradnju lokalne zajednice u kojoj se svako dijete 
potpuno i skladno razvija i priprema za život potvrdio je i Središnji koordinacijski odbor akcije 
„Gradovi i općine – prijatelji djece“ kojeg čine predstavnici Saveza društava “Naša djeca” 
Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju kao neposredni organizatori 
dugoročnog društvenog i stručnog programa Gradovi i općine – prijatelji djece. 

„Ovaj počasni naziv je najviše javno društveno priznanje svima koji su u Općini zaslužni za: 
ostvarivanje prava i potreba djece priznatih u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, 
za postignutu uzornu skrb u svim područjima života djece, za osmišljeno ostvarivanje 
aktivnosti djece i za djecu, za učinke koji unaprjeđuju i uljepšavaju život djece.  

Status Općina-prijatelj djece obvezuje Općinu da navedene domete nastavi i održava istim 
opsegom i kakvoćom“, rekla je citirajući službenu Odluku dopredsjednica Saveza društava 
“Naša djeca” Hrvatske Sanja Škorić.  
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Načelnica Općine Viškovo Sanja Udović istaknula je kako je Viškovo jedna od rijetkih hrvatskih 
općina koja nema demografskih problema jer je prema podacima Državnog zavoda za 
statistiku za 2018. godinu, po prirodnom prirastu na drugom mjestu od svih hrvatskih općina. 

Dječji tjedan 2020.  

Dječji tjedan bio je u znaku aktivnosti Društava „Naša djeca“, gradova, općina, županija 

posvećenih 70-tom rođendanu najveće i najstarije organizacije za djecu – Savezu društava 

„Naša djeca“ Hrvatske. 

Osim što je okrenut Javni poziv za umjetničko stvaralaštvo za djecu i odrasle, brojni gradovi i 

općine, u skladu s epidemiološkim mjerama, obilježili su Dječji tjedan oslikavanjem zapuštenih 

prostora, zidova, javnih površina originalnim muralima na motive djece, igre, stvaralaštva, 

dječjih prava. Lokalne zajednice su osiguravale prikladnu javnu površinu i boje, Savez društava 

„Naša djeca“ Hrvatske prigodne obljetničke majice, plakate, animacijske materijale, a djeca 

zajedno s umjetnicima, pretvarali su sive zidove u razigrane i obojane crteže.  

Osim toga, organizirane su igre na otvorenom, Biciklijade, romobilijade, pripovjedaonice-

Bajkaonice, rekreativne aktivnosti, sadnja voćaka, vrtlarenje, sve aktivnosti na otvorenom, s 

obzirom na pridržavanje epidemioloških mjera.  
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Proglašenje novih  „Gradova i općina - prijatelja djece“ i Naj-akcija 2020.  
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Savjetovanje „Gradovi i općine – prijatelji djece“ održano je 21. prosinca u Hotelu Academia u 
Zagrebu. Savjetovanje je vodila Ida Prester, a online putem ga je pratilo preko 200 sudionika 
iz cijele Hrvatske.  

Ovu posebnu i sasvim drugačiju 2020. godinu, Grad Novska te općine Strahoninec i Bale će 
pamtiti i po dobivanju statusa Grad/Općina prijatelj djece. Tako s novopridruženim 
dobitnicima brojimo 79 nositelja ove prestižne titule.  

Organizator i ovogodišnjeg Savjetovanja je Središnji koordinacijski odbor akcije „Gradovi i 
općine-prijatelji djece“ i domaćini iz Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske, Hrvatskog društva 
za socijalnu pedijatriju, Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Udruge gradova, Hrvatske zajednice 
općina i Hrvatske zajednice županija. Dobrodošlicu ispred domaćina zaželjela je prof. dr. sc. 
Aida Salihagić Kadić, predsjednica Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske i predsjednica 
Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece“. Nadalje, obratili 
su se:  gđa. Marijana Šalinović, iz Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, ispred Grada Zagreba pozdravila 
je mr. sc. Katarina Milković, zamjenica Pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, virtualno se 
obratila gospođa Helenca Pirnat Dragičević, pravobraniteljica za djecu RH, savjetovanju se 
pridružila i državna tajnica iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne 
politike gospođa Margareta Mađerić i savjetnica Nada Plavšić Mijatović. Gospođa Mađerić je 
kratko i pozdravila, a za kraj pozdravnih govora ostavljeno je video-obraćanje savjetnice 
Predsjednika Republike Hrvatske, gospođe Jadranke Žarković. 

Okupljenima su se obratili i dječji vijećnici iz Opatije (Petra, Jan i Vito) te Antonio iz Velike 
Gorice. Oni su objavili neke lijepe vijesti; zahvaljujući djeci iz Dječjih vijeća i Dječjih foruma 
okupljenih u radu mreže NEF Hrvatske, djeca iz Hrvatske imaju prilike sudjelovati u izradi Nove 
europske strategije za djecu od 2021.-2026.  Agencija Re:public je predstavila istraživanje pod 
nazivom „Kako gradovi komuniciraju s djecom“, ispred Agencije obratile su se Alma 
Čakmazović i Gorana Banda. 
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Kao i svake godine, dodijeljene su Povelje i Pohvale za “Naj akcije” kojih je ove godine bilo 
prijavljenih 57,  ode čega je 30 “Naj akcija” dobilo Pohvale,  a 27 Povelje. Pri samom kraju 
programa su neke od “Naj akcija” predstavljene i uživo. 

Na savjetovanju su predstavljene najoriginalnije Naj akcije: ČAKOVEC – MEDENI MJESEC, 
KOPRIVNICA – MITSKA BIĆA – DIGITALNA I LUTKARSKA PRIČA, RIJEKA – EUGENIJALCI OSTAJU 
DOMA, ZABOK – ODRŽIVI PLANET KREIRAJ I U NJEMU UŽIVAJ, ZAGREB OŠ PETRA 
PRERADOVIĆA  – ŠETNJA OKO ZEMLJE, KRIŽEVCI  – ORAŠAR. 
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Aktivnosti Dječjih vijeća i Dječjih foruma 

U godini pandemije COVID 19, gotovo sve svoje aktivnosti i lokalne i nacionalne Dječja vijeća i 
Dječji forumi provodili su online. Najaktivnija je bila mreža NEF-a, kroz partnerstvo nositelja 
projekta Društva „Naša djeca“ Opatija i Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske, dok su se 
nacionalni susreti Dječjih vijeća i Dječjih foruma Hrvatske prolongirali za 2021. godinu.  

Krajem 2019. godine konstituiran je 1.saziv Nacionalnog foruma dječjih vijeća Eurochild 
Hrvatske. Nacionalni forum dječjih vijeća Eurochild Hrvatske je projekt kojeg u partnerstvu 
koordiniraju i provode Društvo „Naša djeca“ Opatija i Savez društava „Naša djeca“ 
Hrvatske pod pokroviteljstvom Eurochilda koji kao dio svoje predanosti pravu djeteta da bude 
saslušano u svim odlukama koje ga se tiču, radi na razvoju standarda sudjelovanja djece i 
uključivanju djece u donošenje odluka na lokalnim, nacionalnim i europskim razinama. 
 
Jedna od prvih aktivnosti NEF-a Hrvatske bio je likovni natječaj za izradu zaštitnog znaka NEF-

a. Cilj natječaja bio je izrada vizualnog identiteta (loga/znaka) Nacionalnog forum dječjeg 

vijeća Eurochilda Hrvatske koji će predstavljati osnovni element vizualne komunikacije i 

identifikacije NEF-a, a ujedno i poticanje djece na slobodno i kreativno izražavanje vlastitog 

mišljenja. 

Organizator natječaja je Nacionalni forum dječjeg vijeća Eurochilda Hrvatske uz potporu 

organizacije Eurochild, Društva Naša djeca Opatija i Saveza društava Naša djeca Hrvatske, a u 

natječaju su mogli sudjelovati djevojčice i dječaci u dobi od 9 do 15 godina, koji su uključeni u 

rad dječjih vijeća, dječjih foruma, Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu i drugi. 

Na raspisan likovno natječaj je pristiglo je 17 radova djece iz Opatije i Pregrade. Posebnost 

ovog Natječaja ogleda se u tome što su uvjete Natječaja osmislili vijećnici I saziva Nacionalnog 

foruma dječjeg vijeća Eurochild Hrvatske 

Povjerenstvo za odabir radova činili su vijećnici I saziva NEF-a koji nisu sudjelovali u sa svojim 

radovima na natječaju. Vijećnici su putem društvenih mreža mogli glasovati za radove i 

dodijeliti im od 1 do 5 bodova. 

Nakon glasovanja najviše bodova dobio je rad Petre Car, 12 godina vijećnice XII saziva DGV-a 

Grada Opatije (25 bodova), slijede radovi Rine Pavić, 14 godina (19 bodova) i Danijel Petecin, 

24 godina iz OŠ JANKA LESKOVARA, PREGRADA. 
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Projekt „Aktiviraj promjenu u svojoj zajednici“ – NEF Hrvatske 

Ovim projektom želi se omogućiti obrazovanje za dječja prava, demokratsko i digitalno 

građanstvo djeci članovima NEF-a, vijećnicima DV-a i mentorima kroz neformalni oblik 

obrazovanja. Predviđene aktivnosti su Edukativne interaktivne online radionice  “Pucam od 

znanja”; Online kampanja “Dječja prava na prvom mjestu”; Online susret članova NEF-a s 

donosiocima odluka na lokalnom, nacionalnom nivou i EU parlamentarcima iz Hrvatske. 

Sudjelovanjem u projektnim aktivnostima korisnici će povećati građanske i digitalne 

kompetencije, senzibilizirat djecu i odrasle za potrebu uključivanja djece u procese odlučivanja 

od lokalne do EU razine. Projektom se doprinijelo umrežavanju članova NEF-a i vijećnika 

Dječjih vijeća iz raznih dijelova Hrvatske. 

Održan je 26. kolovoza 2020. zajednički Online sastanak  sa zastupnicima Hrvatske u 
Europskom parlamentu. Na sastanku su sudjelovali članovi 1.saziva NEF-a Hrvatske, gđa. 
Abraham – Savjetnica kabineta potpredsjednice Europske komisije gđe. Šuice, zadužene za 
dječja prava i komunikaciju, zastupnici Hrvatske u Europskom parlamentu gsp. Sokol i gsp. 
Ressler, pravobraniteljica za djecu RH gđa. Pirnat Dragičević, dopredsjednica Saveza DND 
Hrvatske gđa. Sanja Škorić te voditelji NEF-a Hrvatske. Tema sastanka bila je vezana uz stanje 
dječjih prava danas u Europi i svijetu. 
 
Sastanak je otvorila Sanja Škorić, tajnica DND Opatija, dopredsjednica Saveza DND Hrvatske 
koja je naglasila kako je aktivno sudjelovanje djece u životu svojih gradova, država i Europe 
važan preduvjet za stvaranje prijateljskih zajednica za djecu. Upravo su lokalne zajednice 
najprikladnije za poticanje i razvijanje aktivnog dječjeg sudjelovanja. Sudjelovanje djece i 
mladih, posebice sudjelovanje u lokalnim sredinama, ključno je pitanje društvenog razvoja 21. 
stoljeća. 

 

Gđa. Abraham – Savjetnica kabineta potpredsjednice Europske komisije gđe. Šuice, zadužene 
za dječja prava i komunikaciju NEF-ovcima je ukratko predstavila dva važna dokumenta 
Europskog parlamenta koji su u nastajanju Garancije za djecu i Strategije EU-a za prava djeteta. 
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Nakon izlaganja gđe. Abraham članove NEF-a interesiralo je hoće li svi dokumenti za djecu biti 
djeci predstavljeni i napisani na djeci prijateljskom jeziku, hoće li i koliko djeca biti uključena u 
njihovu izradu te gdje ona vidi Europsku uniju što se tiče dječjih prava za 5 do 10 godina. 

Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević osvrnula se na rad Mreže mladih 
savjetnika i probleme s kojima se djeca i njihove obitelji susreću danas, naglasivši posebno 
probleme nastale u vrijeme pandemije COVID 19. 

Zastupnici  Sokol i Ressler odgovarali su na pitanja članova NEF-a u kontekstu aktualne 
situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 o stavu i iskustvima europskih država vezano za 
početak nove školske godine i održavanju nastave, balansiranju poslovnih obveza roditelja i 
obiteljskih obveza, pogotovo kad su u pitanju obitelji s mlađom djecom, kako EU može ojačati 
dječju participaciju u sustavu školstva, migrantima, kakvu pomoć daje EU obiteljima 
imigranata za bolje živote i nužne stvari, kako na nivou EU možemo spriječiti diskriminaciju 
među djecom, na koji način se misli kontrolirati i osigurati zdravstveno stanje učenika koji 
prebivaju u učeničkim domovima koji dolaze iz različitih dijelova Hrvatske, a za vikend se 
vraćaju svojim domovima, kakvi su planovi Europske unije vezani uz unapređivanje kvalitete 
života djece u slabo naseljenim krajevima te život djece s teškoćama u vrijeme COVID 19.  

U okviru projekta pokrenuta je online kampanja  kratkih video-filmova „Dječja prava na 
prvom mjestu“ u koju su se uključila djeca iz NEF-a i odrasle osobe koji se bave dječjim 
pravima:  pravobraniteljica za djecu gđa. Pirnat Dragičević, zatim predstojnica Ureda UNICEF-
a za Hrvatske gđa. Regina M. Castillo te predsjednica Saveza DND-a Hrvatske prof. dr. sc. Aida 
Salihagić Kadić i dopredsjednica Saveza DND-a Hrvatske gđa. Sanja Škorić.  
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Kampanja promocija dječjih prava – suradnja s Tekstilprometom d.d.   

 
 

 

Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske pokrenuo je na Međunarodni dan prava djeteta, 20. 
studenog 2020. kampanju promocije dječjih prava u suradnji s tvrtkom Tekstilpromet d.d. iz 
Zagreba, a u okviru društveno-odgovornog poslovanja usmjerenog brizi za djecu. 
 
Cilj kampanje je bila promocija dječjih prava i poruka djece, tradicionalnih aktivnosti Saveza, 
ali u novom ruhu donacijske kampanje, koja je trajala od 20. studenog do 20. prosinca 
2020. godine. Kampanja je započela promocijom nove redovne dječje kolekcije za djecu 
Tekstilprometa d.d. 
 
Skupina djece koja je sudjelovala u snimanju fotografija potrebnih za kampanju te 
predstavljala različitost i jednakost na dječja prava svih skupina djece. Tako je kroz kampanju 
i Tekstilpromet d.d. kroz svoje društveno-odgovorno poslovanje prikazao potrebu poštivanja 
dječjih prava kroz fotografije djece bez obzira na spol, nacionalnost, invaliditet i druge 
različitosti. 
 
Za potrebe kampanje pripremljeno je deset plakata te svaki od njih sadrži jedno od dječjih 
prava iz Konvencije UN- a o pravima djeteta, kao što su: pravo djeteta na jednakost, pravo 
djeteta na druženje, pravo djeteta na zdravstvenu zaštitu, pravo djeteta na slobodno vrijeme, 
pravo djeteta na učenje. Na plakatima je istaknuta i prigodna poruka djece odraslima. 
 
Zahvaljujemo djeci koja su svojim strpljenjem, kreativnošću, motivacijom i radošću sudjelovala 
u stvaranju kampanje promocije dječjih prava i promotivnih materijala, kao i roditeljima, 
skrbnicima i nastavnicama iz OŠ Grigor Vitez iz Zagreba te Gradskom uredu za obrazovanje 
Grada Zagreba koji su podržali snimanje i animaciju osnovnoškolaca i njihovih roditelja.   

Ovom kampanjom podigli smo svijest zajednice o važnosti poštivanja dječjih prava kroz ujedno 
edukaciju o dječjim pravima. 



28 
 

Kampanja je imala veliki humanitarni značaj.  Kupnjom proizvoda iz 
asortimana Tekstilprometa u razdoblju od 20. studenog do 20. prosinca 2020. građani su 
donirali sredstva udruzi za promicanje dječjih prava u Republici Hrvatskoj. Prikupljeno je 
20.000,00 kuna za aktivnosti Dječjih vijeća i održavanje 16. Susreta Dječjih vijeća Hrvatske, u 
proljeće 2021. na temu „Uključivanje djece u procese odlučivanja“.   
 
Brendovi u humanitarnoj kampanji bili su:  Centra, Centra mini, Moderato, Gerry Weber, 
Skiny, Navigare, Betty Barclay, Camel active, Basler, Luisa Cerano i Tosca Blu. Uz redovne 
aktivnosti Savez DND Hrvatske potiče koorporacije na društveno-odgovorno poslovanje kojim 
se radi dobrobit za djecu i zajednicu ali se i promoviraju pozitivne vrijednosti domaćih tvrtki. 
 

 

 

 
 
 
 

Nagrada „Grigor Vitez“ 
53. dodjela 
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Godišnja Nagrada “Grigor Vitez” za dječju književnost i ilustraciju najstarija je domaća nagrada 
za dječju književnost i ilustraciju, koja je prvi put dodijeljena 1967. godine.  
 
Od tada do danas je nagrađeno više od 150 djela dječje književnosti. Nagrada se dodjeljuje za 
najbolji književni tekst i ilustracije odabrane iz jednogodišnje produkcije dječje knjige i 
slikovnice u kategorijama za djecu i mlade. Sastoji se od novčanog iznosa, diplome i statue 
“Ptica” – rad akademske slikarice Ksenije Kantoci.  
 
Nagrada je dodijeljena i 2020.g. usprkos teškim okolnostima pandemije i mjerama koje su 
otežale organizaciju same dodjele. Sastav Stručnog povjerenstva za djela iz 2019. godine bio 
je: Koraljka Jurčec Kos, predsjednica Povjerenstva, muzejska savjetnica i kustosica Hrvatskog 
biennala ilustracije; Ana Đokić, dopredsjednica Povjerenstva, književnica;  doc.dr.sc. Marina 
Gabelica, Tomislav Tomić, ilustrator i izv.prof.dr.sc. Dubravka Zima.  

 

Dječje povjerenstvo koje dodjeljuje Nagradu „Ptičica“ je djelovalo pod vodstvom Hrvatskog 
centra za dječju knjigu pri Knjižnicama grada Zagreba, a žiri je imao 3 člana i dvije članice, djece 
u dobi 11-14 godina. Nagrada se dodjeljuje pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, 
Ministarstva znanosti i obrazovanja te Grada Zagreba. Partneri Nagrade “Grigor Vitez” su 
Knjižnice grada Zagreba. , a prijatelj je marketinška agencija Degordian. 

„Ovogodišnja 122 naslova za djecu i mladež koje je prijavilo 45 nakladnika za Nagradu „Grigor 
Vitez“ 2019. ukazuju na veliku produkciju i  jednako veliku želju za njihovim predstavljanjem u 
javnosti.  Zanimanje za sudjelovanje na natječaju za  najznačajniju godišnju nagradu za 
najbolja književna djela za djecu i za ilustracije knjiga za djecu ne jenjava, naprotiv, sve je veće.“ 
– Iz obrazloženja Stručnog povjerenstva o važnosti Nagrade „Grigor Vitez“. 

Zoran Ferić, Roman Simić, Nada Mihaljević, Manuel Šumberac, Vendi Vernić, Morea 
Banićević, Nikolina Manojlović Vračar i Jelena Brezovec  dobitnici su Nagrade „Grigor Vitez“ 
za dječju književnost i ilustraciju koju 53. godinu za redom organizira i dodjeljuje Savez 
društava “Naša djeca” Hrvatske.  
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Uz godišnje nagrade koje se dodjeljuju novim izdanjima iz područja dječje književnosti i 
ilustracije iz 2019. godine, posthumno se dodijelilo i posebno priznanje „Srebrna ptica“ 
ilustratoru Ivanu Vitezu za poseban doprinos Nagradi „Grigor Vitez“. 

 
 
DOBITNICI NAGRADE „GRIGOR VITEZ“ ZA 2019. po izboru Stručnog povjerenstva: 
 Književnik Zoran Ferić je osvojio Nagradu „Grigor Vitez“ za najbolji tekst za djecu u 2019. u 

ilustriranoj knjizi SAN LJETNE NOĆI (V.B.Z) 
 Književnik Roman Simić je osvojio Nagradu „Grigor Vitez“ za najbolji tekst za djecu u 2019. 

u slikovnici JURA I GOSPOĐICA ZAVISSST (Profil knjiga) 
 Književnica Nada Mihaljević je osvojila Nagradu „Grigor Vitez“ za najbolji književni tekst za 

mladež u slikovnici PUTOVANJE U MJESTU (Naklada Ljevak) 
 Ilustrator Manuel Šumberac je osvojio Nagradu „Grigor Vitez“ za najbolje ilustracije za 

djecu mlađe dobi u autorskoj slikovnici POTRAGA (Profil knjiga) 
 Ilustratorica Vendi Vernić je osvojila Nagradu „Grigor Vitez“ za najbolje ilustracije za djecu 

starije dobi u ilustriranoj knjizi SEDAM MAČAKA (Mala zvona) 
 
DOBITNICI NAGRADE „PTIČICA“ za 2019.  po izboru Dječjeg žirija Nagrade „Grigor Vitez“ 
 Književnica Morea Banićević je osvojila nagradu „Ptičica“ u kategoriji za najbolji roman u 

2019. za DVOJNIKE U TAMI (Hangar 7) 
 Književnica Nikolina Manojlović Vračar i ilustratorica Jelena Brezovec su osvojile nagradu 

„Ptičica“ u kategoriji za najbolju slikovnicu u 2019. za OBLAK U ŽUTOM KAPUTU (Evenio) 
 
 
 
 
 
 
POHVALA NAGRADE „GRIGOR VITEZ“ za 2019. dodjeljuje se: 
 Morei Banićević za popularizaciju žanra fantastike među mladima u romanu Dvojnici u 

tami / Zagreb: Hangar 7, 2019. 
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 Nakladničkoj kući EVENIO za serijal edukativnih slikovnica: Gospodin Iz i gospođica Po, 
Gospođica Hoću, Mirko Bjesomirko, Ana i gospodin Strahojed / Tamara Vučković i Tihana 
Lipovec Fraculj (tekst), Jelena Brezovec (ilustracije) 

 Ivanu Stanišiću za najboljeg debitanta u slikovnici Jedan dan / Zagreb: Hrvatsko društvo 
književnika za djecu i mlade, Zagreb, 2019. 

 Aljoši Vukoviću za popularizaciju haikua među mladima u zbirci Haiku iz moje kale / 
Šibenik: Naklada Panda, 2019. 

 

Posebno priznanje „Srebrna ptica“, za doprinos nagradi „Grigor Vitez“, postumno je 
dodijeljena nedavno preminulom hrvatskom ilustratoru Ivanu Vitezu, a nagradu je preuzela 
njegova supruga Aleksandra Vitez s obitelji. 
 
 

 
Izbor Ilustracija Ivana Viteza iz bogatog stvaralačkog opusa 

 
Svim dobitnicima je čestitala ministrica kulture dr.sc. Nina Obuljen Koržinek te književnice i 
prošle dobitnice nagrade „Grigor Vitez“ Silvija Šesto i Sanja Pilić. Ispred grada Zagreba obratila 
se zamjenica pročelnika za obrazovanje gđa. Katarina Milković.  Dodjelu nagrada je vodila Ida 
Prester. Za glazbeni dio programa i recitaciju bio je zadužen DJ i stalni suradnik Saveza, Mario 
Kovač kojem se u recitaciji pjesme “Tata dohvati mi mjesec” pridružila kćerka Ena Kovač. Uz 
Marija u glazbenom dijelu nastupila je i mlada pjevačica Nikolina Dominiković.  Posebna gošća, 
kao i svake godine, bila je gđa. Olga Vitez.  
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NE DAJ SE UPECATI – prevencija ovisnosti među 
djecom  

 
 

U okviru projekta „Ne daj se upecati“ 2020.g. u Osnovnoj školi Ivan Gundulić zajedno sa 
partnerima na projektu, Hrvatskim centrom za dramski odgoj i Centrom za kazalište potlačenih 
POKAZ, održana je edukacija za forum kazalište. Edukaciju su vodile Josipa Lulić i Andrea 
Damjanić Firšt. Polaznici su stigli iz Društava Naša djeca Tuhelj, Karlovac i Osijek i iz Centra za 
dramski odgoj, kao i učiteljice iz OŠ Ivan Gundulić. 

Projekt „Ne daj se upecati“ se temelji na edukaciji mentora za metodu forum-kazališta kako bi 
mentori s djecom i mladima pripremili javne radionice forum-kazališta u svojim lokalnim 
zajednicama na teme prevencije ovisnosti, čime će se utjecati na vršnjake da donose kvalitetne 
odluke te se odupiru socijalnim utjecajima koje potiču ovisnost. Riječ je o trogodišnjem 
projektu i ima podršku Ministarstva zdravstva. 

Nakon provedene edukacije za metodu forum kazališta 6 mentora iz društava „Naša djeca“ i 
nekoliko članova HCDO-a, ukupno 14 mentora, je osposobljeno za metodu i provedbu forum 
– kazališta za više razrede osnovnoškolaca i 1.-2. razred srednjoškolaca. Polaznici su stekli bolje 
kompetencije, te su unatoč pandemijskim uvjetima proveli u svojim lokalnim sredinama i 
školama 5 radionica forum-kazališta za 45 učenika osnovnih škola. U prvoj su godini provedbe 
održane radionice forum kazališta, ali bez javnih prezentacija zbog epidemiološke situacije.  
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U okviru projekta prenamjenom dijela sredstava otisnuta je  nova ilustrirana publikacija “Ne 
daj se upecati” u okviru trogodišnjeg programa prevencije ovisnosti kod djece i mladih.  
Zanimljiva publikacija sadrži i forum scene u stripu što će posebno razveseliti naše mlade 
čitatelje. Prvi dio publikacije ispričane su forum scene na temu ovisnosti u formi stripa te je 
prikazan proces metode forum kazališta, na način da služi kao predložak i upute djeci 
glumcima i mentorima u pripremi i javnoj prezentaciji forum kazališta. Strip ilustracije je 
nacrtala ilustratorica Nataša Gulin. 
 
Drugi dio publikacije je svojevrsna radna bilježnica za djecu i mlade koja je nastala u suradnji s 
članicama Stručnog tima Odgojnog savjetovališta Edukacijsko-rehabilitatorskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. Kroz pripremljeni tekstualni sadržaj, pitanja za razmišljanje, grafičke 
prikaze, upitnike i radne listove, čitatelji imaju priliku promišljati o rizičnim oblicima ponašanja 
u domeni ovisnosti, dobiti informacije o oblicima, razvoju i posljedicama ovisnosti te 
unaprijediti svoje socijalno-emocionalne vještine. 
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POTICAJ – novi program podrške socijalno 
osjetljivim skupinama djece i njihovim obiteljima 

u lokalnoj zajednici 

 

Tijekom 2020.g. (od 1.6.2020.-31.5.2022.) započeo je „PoTiCaJ“ - novi trogodišnji program 
Saveza društava “Naša djeca” Hrvatske kojeg provodi u partnerstvu s  3 Društva “Naša djeca” 
iz Čakovca, Petrinje i Vinkovaca, a financira se iz sredstava Ministarstva rada, mirovinskog 
sustava, obitelji i socijalne pomoći.  
 
Programom „PoTiCaJ“, Savez DND  i partneri žele unaprijediti kvalitetu života djece u riziku od 
socijalne isključenosti u Čakovcu, Petrinji i Vinkovcima  (djeca romske nacionalne manjine, 
siromašna djeca, djeca s poremećajem ponašanja, teškoćama u učenju i govoru, te bez 
odgovarajuće roditeljske skrbi) kroz dostupnost i poboljšanje kvalitete socijalnih usluga za njih 
i njihove obitelji. Inovativne psihosocijalne programe podrške djeci (i roditeljima) provodit će 
stručni timovi u tri Društva „Naša djeca“ u partnerstvu sa svojim gradovima i obrazovnim, 
socijalnim i kulturnim ustanovama. 
 
U tri godine „PoTiCaJ“ će uključiti: 120 predškolaca  i 240 roditelja romske nacionalne manjine 
iz romskog naselja Kuršanec Čakovec u igraonice i radionice, 75-ero osnovnoškolaca (i 90-ak 
njihovih roditelja) iz socijalno ugroženih obitelji, s poremećajem u ponašanju, teškoćama u 
komunikaciji, govoru i učenju  u radionice razvojne psiho-drame, dječje participacije, 
logopedsku podršku,  pomoć u učenju, kineziološke vježbe u Petrinji te 75-ero osnovnoškolaca 
iz socijalno ugroženih obitelji kao i djecu iz Doma za nezbrinutu djecu „Sveta Ana“ u 
Vinkovcima u radionice ekspresivne art terapije, umjetničke radionice, izložbe, festivale, 
muzeje. Programom će se educirati 20 stručnjaka različitih profila, koordinatora i volontera iz 
3 partnerske i suradničke organizacije, a želja je iskustvo programa širiti i na druge lokalne 
zajednice u Republici Hrvatskoj. 
 



35 
 

Novi projekt Društava „Naša djeca“ Maksimir i 
Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske – 

„Ostajem u igri“ 

 

Društvo „Naša djeca“ Maksimir je osnovano 1959. godine i od tada, vodeći se svojom misijom 
razvija aktivnosti s djecom i za djecu s ciljem pozitivnih promjena u zajednici. S tom mišlju je 
započeo 2020.g. i ovaj dvogodišnji projekt kojeg DND Maksimir provodi u partnerstvu sa 
Savezom društava „Naša djeca“ Hrvatske, a financiran je sredstvima Europskog socijalnog 
fonda (provedba od 20.4.2020.-20.4.2022).  
 
Projektom se želi smanjiti socijalna isključenost djece s problemima u ponašanju i 
opterećenost njihovih roditelja uslijed nerazvijene mreže socijalnih usluga u 
Hrvatskoj, uvođenjem inovativnih usluga kao što je TERAPIJA IGROM i FILIAL PLAY – trening 
roditeljskih vještina. 
 
Provedbom projekta povećat će se socijalna ukljucěnost 165 djece s problemima u ponasǎnju 
i djece s teškoćama u razvoju kroz pruzǎnje kvalitetnih i ukljucǐvih socijalnih usluga terapije i 
organizaciju 35 STEM radionica u osnovnim sǩolama u Zaboku, Koprivnici, Malom Losǐnju i 
Zagrebu. Ojacǎt će se roditeljski kapaciteti 56 roditelja s ciljem poboljšanja odnosa u obitelji 
kroz program Filial Play-trening roditeljskih vještina i kroz promociju razvoja ucǐnkovitih i 
uključivih socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Ojačat će se i kapaciteti 25 strucňjaka iz 10 
gradova u Republici Hrvatskoj za sǐrenje i unaprjeđenje te pruzǎnje socijalnih usluga kroz 
edukaciju iz terapije igrom i Filial play – treninga roditeljskih vještina. 

Prvo predstavljanje projekta za širu zajednicu bilo je putem ZOOM konferencije, 16.07.2020, 
gdje su se 24 predstavnika gradova/općina i Društava „Naša djeca“ iz cijele Hrvatske mogla 
upoznati s projektom te saznati na koji način se mogu aktivno uključiti i stvoriti korist za svoju 
lokalnu zajednicu, a interes su pokazala Društva „Naša djeca“ i njihove lokalne zajednice iz: 
Gospića, Koprivnice, Kutine, Opatije, Malog Lošinja, Pazina, Petrinje, Slatine, Splita, Varaždina, 
Zaboka, Zagreba.  
 



36 
 

 

Tom prilikom je glavna tajnica Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske Snježana Krpes  naglasila 
važnost ovog projekta za lokalne sredine diljem Hrvatske: 
 
„Širenje i veća dostupnost novih socijalnih usluga za djecu i roditelje dugoročni je cilj akcije 
„Gradovi i općine-prijatelji djece“, kao i jačanje uloge lokalnih Društava „Naša djeca“ u 
gradovima i općinama. Bolje socijalne usluge pretpostavljaju i sustavno obrazovanje 
stručnjaka koji se bave potrebama ranjivih skupina i međusektorsku suradnju. Zato nam je 
posebice drago da će putem ovog projekta stručnjaci iz redova naše mreže Društava „Naša 
djeca“ ojačati svoje kompetencije. Ova inovativna socijalna usluga terapije igrom u više od 
desetak gradova diljem Hrvatske unaprijedit će mentalno zdravlje djece te ojačati roditeljske 
vještine, a lokalna Društva „Naša djeca“ ojačati za pružanje ovakve vrste socijalnih usluga.“ 

Logotip projekta izradio je dizajner Boris Pleša: “Posebno mi je zadovoljstvo biti dio ovog 
sjajnog projekta i raditi s  ljudima koji, za razliku od mene, rade neke zaista važne stvari. 
Logotip je izveden iz tipografije čije se linije raznih boja dodiruju u  točkama koje stvaraju nove 
boje. Taj jednostavni likovni narativ simbolički predstavlja interakciju između ljudi koji vode 
projekt i obitelji koje su uključene u aktivnosti projekta”. 
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Tijekom 2020. Društva „Naša djeca“ i lokalne zajednice predložile su svoje stručnjake profila 
logopeda, socijalnih pedagoga, psihologa, pedagoga i odgajatelja, čiji odabir za vrlo zahtjevne 
edukacije terapijom igrom i filial play trening roditeljskih vještina će odabrati na osnovu 
njihovih kompetencija i motivacija stručni tim iz DND Maksimir, a edukacije će započeti 2021. 
godine.  

TERAPIJA IGROM  je integrativni holistički pristup pružanja psihosocijalne podrške djeci od 4 
do 12 godina.  U radu s djecom se koriste  metode osmišljene na temelju najnovijih 
znanstvenih spoznaja  kroz kreativne tehnike, a s ciljem ublažavanja emocionalnih i 
ponašajnih poteškoća. Terapija igrom pomaže djeci u razumijevanju za njih nerazumljivih i 
uznemirujućih događaja koje nisu imali prilike integrirati u svakodnevno iskustvo. Djeca 
nemaju dovoljno razvijen kognitivni aparat kojim bi izrazila što ih muči te stoga koriste igru 
kao način komuniciranja. 
 
FILIAL PLAY – trening roditeljskih vještina kroz igru s djetetom roditelji koriste nedirektivnu 
igru usmjerenu na dijete kao dio svojih roditeljskih vještina. Metoda omogućuje jasne upute 
roditeljima kroz aktivnu uključenost terapeuta tijekom procesa transformacije odnosa djeteta 
i roditelja. 
 
 

Sedma godina projekta 
 „Neka odrastanje bude dječja igra“ 

 

Projekt društvene odgovornosti “Neka odrastanje bude dječja igra”, koju tvrtka Beiersdorf 

Hrvatska provodi u suradnji sa Savezom društava „Naša djeca“ Hrvatske, i tijekom 2020. 

godine, unatoč pandemiji, uspješno je proveo aktivnosti. Te su aktivnosti usmjerene na 

važnosti igre za dječji razvoj. 

Tvrtka Beiersdorf Hrvatska u sklopu ovogodišnjeg projekta „Neka odrastanje bude dječja 
igra“  donirala je partneru projekta Savezu društava „Naša djeca“ Hrvatska iznos od 
100.000,00 kuna čime se program pripovijedanja i čitanja bajki te usmenih priča nastavio 
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razvijati. Kao i edukacija pripovjedača te opremanje novih kutića. Ovaj ciklus Bajkaonice 
završava s ukupno 62 educirana volontera i čak 32 opremljena Društva „Naša djeca“ za 
pripovjedački program „Bajkaonica“. 

Aktivnosti projekta U 2020.g. prilagodile su se novonastaloj situaciji kako bi još jednu godinu 
zaredom proveli program pod nazivom BAJKAONICA. Sa željom da temu pripovijedanja 2020. 
godine približimo što većem broju djece diljem Hrvatske, u skladu s epidemiološkim mjerama, 
ambasador projekta, poznati glumac Zijah Sokolović po prvi je puta održao Bajkaonicu za 
djecu od 01. do 04. razreda u sklopu programa Hrvatske radiotelevizije „Škola na Trećem“.  

 

Ova Bajkaonica, koja je održana početkom prosinca 2020.g., imala je dodatnu umjetničku 
nadogradnju te su se Zijahu u interpretaciji bajki pridružila djeca iz Osnovne glazbene škole 
Jastrebarsko, Paula Golub i Helena Antičević na violini te Rafael Fabijanić na gitari. 
Interpretirana „Bajka o usamljenoj gitari“ i „Bajka o umišljenoj violini“ autorska su djela o 
glazbenim instrumentima koje je specijalno za  Bajkaonicu napisala književnica Selma Parisi. 

“Ovogodišnje izdanje Bajkaonice je sve samo ne uobičajeno. Projekt “Neka odrastanje bude 
dječja igra” ima važnu poruku koju svake godine sa svim srcem prenosimo djeci. Ove godine 
je ta poruka još posebnija. Pripovijedanje bajki ima snažnu moć koju smo nadopunili 
umjetničkom interpretacijom te omogućili djeci da istovremeno dožive ljepotu glazbe i 
usmeno pripovijedanje.”, ispričao je ambasador projekta, glumac, Zijah Sokolović. 
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Edukacija novo uključenih volontera-pripovjedača iz 5 novih Društava „Naša djeca“ iz 
Slavonije (Belišće, Donji Miholjac, Pleternica, Požega i Osijek), Osijek (10.-12.7.2020.), uz 
suorganizaciju volontera iz Društva „Naša djeca“ Osijek.  

 

Svi sudionici su dobili opremu za provođenje aktivnosti BAJKAONICA – mobilne kutiće za 
pripovijedanje te dizajnirane kostime s potpisom Pleatpls studija.  

Za 40-ak već iskusnih volontera-pripovjedača iz dosadašnjih ciklusa Bajkaonica održane su tri 
online edukacije „Virtualna storytelling radionica“ pod vodstvom suosnivačice “Laboratorija 
zabave” i suorganizatorice “STORYinga”, međunarodnog storytelling festivala, profesorice 
Dijane Zorić. Radionice su bile usmjerene treningu pripovjedača za virtualno pripovijedanje. 
Kroz teoretski dio, praktični te demonstraciju, voditelji su osposobljeni za kvalitetnu pripremu 
i izvedbu virtualnog pripovijedanja bajki i priča za djecu te interakciju s gledateljima i 
slušateljima. 

U mjesecu prosinca, vremenu blagdanskog darivanja, polaznici virtualne radionice 
pripovijedanja iz brojnih Društava „Naša djeca“ razveselili su svoje najmlađe i njihove roditelje 
organizirajući ovaj put lokalne virtualne Bajkaonice u svojim gradovima i općinama diljem 
Hrvatske.  
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Zahvaljujući projektu “Neka odrastanje bude dječja igra”, znanje i alati programa “Bajkaonica” 
ukorijenili su se u lokalnim sredinama i Društvima “Naša djeca” čiji ih volonteri provode i 
gotovo svakodnevno koriste u svojim redovnim aktivnostima s djecom. Pružajući podršku 
obiteljima na području Hrvatske ostvaruje se cilj globalne inicijative tvrtke Beiersdorf kojom 
se želi pomoći djeci i odraslima u ostvarenju njihovih punih potencijala.  

 

Radionica strateškog planiranja za Izvršni odbor i 
Stručnu službu Saveza DND   

 
Članovi tijela upravljanja i Stručne službe Saveza DND nastavili su rad na prijedlogu strateškog 
plana Saveza DND za sljedeće razdoblje, kao i donošenje strateških smjernica. U veljači je 
održana radionica strateškog planiranja za Izvršni odbor i zaposlenike Stručne službe, 2. ožujka 
2020. godine uz stručno vodstvo Mladenke Majerić, konzultantice za strateško planiranje.  
 
U programu radionice napravljen je osobni osvrt sudionika na ulogu Saveza DND, na poziciju i 
doprinos u budućnosti, zatim na definiranje misije Saveza DND, kao i strateških smjernica u 
odnosu na programska područja, jačanje mreže osnovnih Društava „Naša djeca“ te izgradnju 
branda Saveza u skladu s definiranim strateškim smjernicama: 
  
1. Jačanje društvenih kapaciteta Saveza i mreže osnovnih Društava "Naša djeca" u gradovima 
i općinama 
2. Doprinos stvaranju pozitivnog društvenog  okruženja za dobrobit djece za ostvarivanje 
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dječjih prava, aktivnog dječjeg sudjelovanja te stvaranja jednakih mogućnosti za svu djecu 
3. Osiguravanje financijske i upravljačke održivosti organizacije (jačanje kapaciteta za 
učinkovito upravljanje radnim procesima i provedbom programa/projekata u Savezu, 
opremanje, financijska održivost) 
4. Povećanje vidljivosti i jačanja brenda organizacije 
5. Praćenje i provedba Strateškog plana 
 
Rezultat procesa strateškog planiranja su strateške smjernice Saveza, a koje su predstavljene 
i usvojene na Skupštini Saveza DND. U 2021. godini izradit će se i dokument – novi strateški 
plan za novo mandatno razdoblje Saveza od 2021.-2024. godine.  
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Savez DND Hrvatske u novom  
mandatu 2020.-2024.   

 

 

 
Dana 3. listopada 2020. u Zagrebu je održana izborno-izvještajna skupština Saveza društava 
„Naša djeca“ Hrvatske. Ova je skupština, iako u nešto drugačijim okolnostima i u skladu s 
epidemiološkim mjerama održana u znaku obljetnice 70 godina Saveza DND. Tako su 
suradnice Saveza, Gorana Banda i Alma Čazmaković iz Re:public poslovnog savjetovanja 
predstavile koncept, kampanju, vizualni identitet, komunikaciju i aktivnosti koje su dosad 
pokrenute i koje nas čekaju, a sve u kontekstu ove važne obljetnice. 

Prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić, predsjednica Saveza DND je predstavila izvještaj o radu Saveza 
DND za 2019. godinu, a predsjednica Nadzornog odbora, Snježana Pačarić je predstavila 
prijedlog financijskog izvješća za 2019. godinu. Strateške smjernice rada Saveza DND-a za 
razdoblje 2020.-2024. predstavila je glavna tajnica Saveza DND, Snježana Krpes. Na Skupštini 
su izglasane i izmjene i dopune Statuta Saveza, te su udružena još tri nova Društva „Naša 
djeca“: DND Jozefina Duga Resa, DND Marčana, DND Vinodol, čime smo došli do brojke od 
ukupno 100 Društava „Naša djeca“! 

Kako je ovo ujedno bila i izborna skupština, dužnosti su razriješeni članovi Skupštine u 
mandatu 2016.-2020., te su potvrđeni imenovani predstavnici u novi sastav Skupštine u 
mandatu 2020.-2024. sastavljeni od predstavnika iz osnovnih DND-a i članova pojedinaca i 
uglednih osoba. Novi je mandat započeo sa 100 imenovanih predstavnika iz DND, predloženih 
za članove Skupštine, a Izvršni je odbor predložio imenovanje 11 članova pojedinaca i uglednih 
osoba. 

U izbornom dijelu Skupštine uslijedilo je predstavljanje kandidata za sljedeće funkcije: 
dužnosnici (predsjednik/ica i 2 dopredsjednika/ice) i izvršna tijela (Izvršni, Nadzorni odbor i 
Programski odbori). Nakon predstavljanja, u novom mandatu su izabrani sljedeći kandidati za 
dužnosnike: prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić za predsjednicu, a Sonja Borovčak i Sanja Škorić za 
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dopredsjednice Saveza DND. U Izvršni odbor izabrani su: Martina Boltužić Dževerlija (DND 
Petrinja), Jasenka Borovčak (DND Zabok), Branimir Mendeš, Split, pojedinac, Katarina 
Milković, Zagreb, pojedinac, Nikolina Ribarić (DND Jastrebarsko) i Gordana Šoltić Siladi (DND 
Čakovec). U Nadzorni su odbor izabrane Snježana Pačarić (DND Slatina), Melisa Franjković 
(DND Donji Miholjac) i Vesna Juranić Koharević (DND Mali Lošinj). 

Savez DND zahvaljuje svim članovima Skupštine na dolasku i aktivnom sudjelovanju, kao i 
članovima u mandatu od 2016.-2020. za cjelokupan doprinos tijekom svog mandata i za sve 
postignute rezultate u radu s djecom i za djecu, te čestitamo novom sastavu tijela upravljanja! 

 

 
Savez DND pobjednik IKEA natječaja “Let’s play”! 
 
Savez društava “Naša djeca” Hrvatske bio je 2020.g. pobjednik natječaja “Let’s play” koji svake 
godine tvrtka IKEA Hrvatska provodi u okviru svog društveno-odgovornog poslovanja kako bi 
istaknula pozitivan doprinos udruga koje djeluju u Hrvatskoj. 2020.g. godine IKEA je izdvojila 
tri udruge koje su se natjecale u Natječaju za vrijednu donaciju. Udruge koje su uz Savez DND 
sudjelovale u Natječaju su udruga “Korak po korak” i “Igranje”, udruga za promicanje 
društvenih igara, no Savez DND je pobijedio s uvjerljivim vodstvom od oko 40 glasova 
prednosti. Članovi IKEA FAMILY kartice mogli su davati svoje glasove udruzi koja je u najvećoj 
mjeri osvojila njihova srca i ovim putem zahvaljujemo na ukazanom povjerenju svima koji su 
glasali za Savez DND. 

IKEA je prepoznala Savez DND kao jednu od neprofitnih organizacija koja kontinuirano radi na 
promicanju prava djeteta na igru i na kvalitetno slobodno vrijeme što je bio glavni uvjet za 
ulazak u ovogodišnji Natječaj. IKEA je pobjedniku Natječaja namijenila vrijednu donaciju koja 
se temelji na prikupljenom prihodu od prodaje igračaka iz SAGOSKATT kolekcije. 

https://savez-dnd.hr/savez-dnd-pobjednik-ikea-natjecaja-lets-play/
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Svečano preuzimanja vrijedne donacije u iznosu od 33.000,0 kuna održan je 08. veljače 2020. 
u prostorima IKEA-e s predstavnicima Saveza DND-a. Tom prilikom za okupljenu djecu i 
roditelje organizirana je kazališna predstava za djecu dok je stručna suradnica Saveza DND-a 
gospođa Zvjezdana Balija održala likovnu i dramsku radionicu. 

                      

 

 

Sonja Borovčak - Nagrada za životno djelo za 
promicanje prava djeteta  

 

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana dječjih prava u petak, 20. studenoga 2020. 
godine, dodijeljene su godišnje nagrade i nagrada za životno djelo Ministarstva rada, 
mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nagradu za životno djelo osvojila je 
dopredsjednica Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske i predsjednica Društva „Naša djeca“ 
Zabok koja i dalje veliki dio svog vremena posvećuje dobrovoljnom radu za djecu. 

 

Sonja Borovčak dopredsjednica je Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske te je na tu dužnost 
izabrana u zadnja četiri mandata. Dugogodišnja je članica Izvršnog odbora Saveza društava 
„Naša djeca“ Hrvatske te sve svoje funkcije u tijelima upravljanja i radnim skupinama Saveza 
DND-a Hrvatske ostvaruje volonterski, pokazujući svojim primjerom da se cijeli život može 
posvetiti društveno korisnom radu.  

 

https://savez-dnd.hr/sonja-borovcak-dopredsjednica-saveza-dnd-a-hrvatske-i-predsjednica-dnd-a-zabok-dobitnica-je-nagrade-za-zivotno-djelo-za-promicanje-prava-djeteta/
https://savez-dnd.hr/sonja-borovcak-dopredsjednica-saveza-dnd-a-hrvatske-i-predsjednica-dnd-a-zabok-dobitnica-je-nagrade-za-zivotno-djelo-za-promicanje-prava-djeteta/
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Više od četrdeset godina aktivna je članica i volonterka u Društvu „Naša djeca“ Zabok u kojemu 
je također dugogodišnja njegova predsjednica. Na osnovu ideja, inicijativa i aktivnog 
angažmana Sonje Borovčak Društvo „Naša djeca“ Zabok, ostvarilo je brojne aktivnosti s 
djecom i za djecu, te postalo prepoznatljivo u Hrvatskoj i izvan granica Lijepe Naše.  

Posebno ističemo osnivanje i rad dječjeg zbora „Zabočki mališani“, njezine velike zasluge za 
izgradnju, opremu, otvaranje i rad Opće bolnice u Zaboku, Dječji odjel - prijatelj djece u okviru 
akcije „Za osmijeh djeteta u bolnici“, aktivno članstvo u akciji „Gradovi i općine – prijatelji 
djece“ na nacionalnoj razini, kao i utjecaj da Grad Zabok postane dobitnikom prestižnog 
naziva: Grad Zabok – prijatelj djece, jedna je od inicijatora programa „Županije-prijatelji djece“ 
te je zaslužna i za dobivanje statusa „Županija – prijatelj djece“ za Krapinsko-zagorsku 
županiju, članstvo u prvom Odboru za prava djece pri Savezu DND-a Hrvatske, a kao saborska 
zastupnica pokrenula je 2001. godine zajedničke sjednice djece iz Dječjih foruma Hrvatske sa 
zastupnicima u Hrvatskom saboru, kao i inicirala donošenje Zakona o dječjem pravobranitelju.  

Bila je i članica prvog Vijeća za djecu i aktivno sudjelovala u kreiranju i donošenju prve 
Nacionalne strategije za djecu, te i danas je zamjenica članice Saveza u Vijeću za djecu. Veliki 
dio svojeg profesionalnog i slobodnog vremena posvećuje dobrovoljnom radu za djecu.  

(Izvještaj pripremile: Manuela Kranjec i Snježana Krpes, Savez DND-a Hrvatske, a usvojeno na 

dopisnoj Skupštini Saveza DND Hrvatske, 6.10.2021. godine) 
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