SMJERNICE
svim osnovnim Društvima „Naša djeca“
i Koordinacijskim odborima akcije „Gradovi i općine
– prijatelji djece“ za organiziranje tradicionalne
akcije:

Dječji tjedan 2020.
Ljubav djeci prije svega

Dječji tjedan - je tradicionalna godišnja akcija i aktivnost posvećena djeci koja se
obilježava od 1953. godine. Svojim programskim sadržajima i akcijama Dječji tjedan svake
godine obuhvaća najviše djece i odraslih u gradovima i općinama gdje djeluju osnovna
Društva „Naša djeca“ (DND). Uvijek se održava u prvom punom tjednu listopada i traje
sedam dana.
I zato ove godine Dječji tjedan:
•

počinje u ponedjeljak, 5. listopada 2020. – Međunarodni dan djeteta

•

završava u nedjelju, 11. listopada 2020.

CILJ DJEČJEG TJEDNA:
 usmjeriti pozornost najšire javnosti prema ostvarivanju prava, potreba i aktivnosti
s djecom i za djecu
 organizirati u tim danima posebne i prigodno odabrane igre, priredbe i stvaralačke
aktivnosti djece i za djecu
 pokrenuti nove akcije od šireg značaja za razvoj i odgoj djece
 poticati volonterski društveni i stručni rad odraslih s djecom, te aktivnu
participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire
MOTO DJEČJEG TJEDNA:

 Ljubav djeci prije svega! 
Uloga Društava „Naša djeca“ i lokalnih koordinacijskih odbora akcije „Gradovi i
općine-prijatelji djece“:
 osmisliti, pripremiti i potaknuti ostale da u danima Dječjeg tjedna u svom
gradu/općini provedu dogovorene aktivnosti s djecom i za djecu
 potaknuti druge udruge, ustanove i organizacije za djecu da i one svojim
aktivnostima obogate programe Dječjeg tjedna

DJEČJI TJEDAN 2020.
70 GODINA SAVEZA
DRUŠTAVA „NAŠA DJECA“
HRVATSKE

PRIDRUŽITE SE PROSLAVI 70 GODINA DRUŠTVA „NAŠA DJECA“
U DJEČJEM TJEDNU
POZIVAMO VAS da se i vi pridružite proslavi 70 godina Društva „Naša djeca“! Kako?
1. U svojim lokalnim zajednicama ORGANIZIRAJTE aktivnost oslikavanja zidova
(odnosno prikladne javne površine) povodom 70. godišnjice i rođendana organizacije.
Ovu aktivnost organizirajte zajedno s djecom na teme djetinjstva, igre, dječjih prava,
poruke djece odraslima. Cilj je aktivnosti podučiti djecu tehnici izrade murala primjereno
njihovoj dobi, ali ih i podučiti odgovornosti prema vlastitom gradu i educirati o razlici između
street arta i namjernog uništavanja pročelja.
PODRŽITE obljetnicu i lokalnu DND organizaciju osiguravajući sredstva za: a) boje, lakove
i ostali materijal potreban za izradu murala te simboličan honorar street artista / artistice ili
likovnog voditelja / voditeljice, b) osiguravanjem da članovi DND i koordinacijskih odbora
postave prigodne plakate za 70 godina Društva „Naša djeca“ s pozivom na umjetničko
natjecanje i Dječjeg tjedna na prigodna mjesta u gradu/općini (dječji vrtići, škole, domovi
zdravlja, domovi umirovljenika, gradske/općinske uprave, gradski/općinski
izlozi i sl.)
2. POSTAVITE plakate Dječjeg tjedna uz plakat 70 godina Društva „Naša
djeca“. Već tradicionalni plakat Dječjeg tjedna i obljetnički plakat,
naručite na mail: karolina@savez-dnd.hr do 15.09.2020.
3. POŠALJITE nam fotografije iz svojih DND-a ili lokalnih zajednica za
album zajedničkih uspomena na Instagramu i Facebooku.
4. UKLJUČITE se u online natjecanje u stvaralaštvu i online izložbu.
Pošaljite vlastite kreativne radove iz različitih umjetničkih područja (likovnost, dizajn,
glazba, film, književnost, kulinarstvo, vrtlarstvo, ručni rad ...). Upute za natjecanje ćete
dobiti na vrijeme.
5. Ukoliko sudjelujete u proslavi obljetnice, JAVITE nam kako bismo vam poslali
rođendanske majice Saveza DND. Kako bismo materijale osigurali na vrijeme, do 15.09.
nam na mail adresu: karolina@savez-dnd.hr pošaljite koliko majica trebate (do 20 po
DND-u) s procjenom veličine prema prilogu koji vam šaljemo u mailu.

NATJECANJE U STVARALAŠTVU
(započinje u listopadu i završava online izložbom na
sam rođendan Saveza 12.12.)
Od listopada se otvara javni poziv za slanje radova u okviru Online natjecanja u stvaralaštvu
i online izložbu. U ovome će natjecanju moći sudjelovati različite generacije koje ćemo
pozvati da nam pošalju vlastite kreativne radove iz različitih umjetničkih područja kao što su
likovnost, dizajn, glazba, film, književnost, ali i iz područja kao što su kulinarstvo, vrtlarstvo,
ručni rad ...
Nagrade će biti djela renomiranih hrvatskih umjetnika, kulturnjaka i kreativaca: knjige,
poezija, filmski plakat, DVD, odjevni predmet, glazbeni CD, grafika, strip, i slično.
Tako nekadašnja djeca nagrađuju današnju djecu i afirmiraju kreativnost i stvaralaštvo.
Natjecanje će trajati do kraja studenog, u prosincu je proglašavanje pobjednika i pokretanje
virtualne galerije s radovima 12. prosinca.
OBILJEŽAVANJE DJEČJEG TJEDNA U GRADU ZAGREBU
Savez DND će povodom obilježavanja 70 godina organizacije u suradnji s Gradom
Zagrebom – gradskim uredom za obrazovanjem i Hrvatskim željeznicama organizirati:
ROĐENDAN JE RADOSTAN I S MASKAMA DJEČJI TJEDAN 2020.
Izradimo najveću tortu/mural djetinjstva
Ne možemo se ljubiti i grliti, ni zajedno uživati u torti za prste polizati, ali to ne znači da se ne
možemo radovati i slaviti, naprotiv! Zajedno s hrvatskom street umjetnikom Tihomirom
Krklecom Afrika ćemo izraditi rođendanski mural djetinjstva. Ovaj mural se otkriva za
javnost u prvom danu Dječjeg tjedna, 5.10.2020.

TRADICIONALNI PROGRAMSKI
SADRŽAJI DND/GRADOVA I OPĆINA U
DJEČJEM TJEDNU 2020.
a) Zajedničke aktivnosti koje organizira svako DND:
1/ Javni skup djece i članova DND – simbolično obilježavanje početka Dječjeg tjedna: u
ponedjeljak, točno u podne, na glavnom trgu (ili u parku, na igralištu, kod neke
znamenitosti mjesta i sl.), okupljanje što većeg broja djece i članova DND te koordinatora
akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“. Tada se svi zajedno rukama uhvate u jedan
veliki krug, te složno i glasno izgovore moto Dječjeg tjedna ili neku drugu odabranu poruku
djece odraslima, a zatim neka djeca prisutnim gledateljima uruče po jednu na papiru
prethodno napisanu dječju poruku odraslima.

2/ Posjet delegacije djece i članova DND Gradonačelniku grada/Načelniku općine – i taj
već tradicionalni, a važni događaj, treba pravodobno ugovoriti i dobro pripremiti, pa tada
prigodno i kratko izreći mišljenja i prijedloge djece i članova DND što da grad/općina učini
u narednoj godini za poboljšanje potreba i prava djece. Dodatni prijedlog: može se pozvati
Gradonačelnika/Načelnika da s djecom provede dio dana u prostoru na kojem će djeca
inače organizirati svoje aktivnosti.
3/ Zajednička radna tematska sjednica članova DND-a/koordinacijskih odbora i djece iz
Dječjih foruma i Dječjih vijeća – s dnevnim redom:
- Dječja prava danas za nas! – treba osvijestiti važnost svakodnevne primjene odredbi
Konvencije UN-a o pravima djeteta od strane odraslih,
- poticanje odraslih u lokalnoj upravi na uključivanje u akciju „Gradovi i općine prijatelji djece“, a ako grad ili općina nosi naziv „Grad/općina - prijatelj djece“
zajedno s odraslima vidjeti što se i dalje čini u lokalnoj zajednici kako bi život djece
bio što kvalitetniji,
4/ Akcija „Poruke djece odraslima“ – tradicionalna akcija Saveza i Društava „Naša djeca“
pisanja poruka djece odraslima. Izbor najoriginalnijih dječjih poruka i crteža bit će u obliku
kampanje na Facebook stranici Saveza DND.
5/ Aktivnosti u skladu s preporukama Stožera civilne zaštite (Covid – 19) – neka sve vaše
aktivnosti poštuju mjere Stožera civilne zaštite. Ponašajte se odgovorno i primjereno situaciji,
a aktivnosti provedite na otvorenom ukoliko ste u mogućnosti, kao što su Bajkaonica u
mobilnim kutićima, kino projekcije, igre na otvorenom.
6/ Nastupi djece i članova DND u lokalnim medijima i u široj javnosti - jako je važno, uoči
Dječjeg tjedna i osobito u njegovim danima, ugovoriti što više takvih nastupa u kojima ćemo
prikazivati stanje i potrebe djece, pozivati građane da prisustvuju programima Dječjeg tjedna,
te da se učlanjuju u DND i ubuduće više pomažu dječje aktivnosti.
7/ Podržimo i ove godine obilježavanje Međunarodnog dana djevojčica
Opća skupština UN-a je na svom zasjedanju 21.12.2011. godine potpisala
deklaraciju da se 11. listopada slavi kao Međunarodni dan djevojčica.
Međunarodni dan djevojčica proglašen je kako bi se naglasili jedinstveni izazovi
i problemi s kojima se suočavaju djevojčice u mnogim zemljama u razvoju te kako
bi se prepoznala jednaka prava djevojčica.
Diljem svijeta istraživanja su pokazala da djevojčice idu manje u školu, imaju
manje pristupa zdravstvenoj zaštiti i češće pate od loše ishrane, doživljavaju više
zlostavljanja (seksualnog i fizičkog) i češće se prisiljavaju na prerani brak, prodaju
se kao seksualno roblje ili su češće žrtve HIV-a. Teme koje se odnose na život
djevojčica u Hrvatskoj:
a) bulimija i anoreksija, b) pretilost, c) maloljetničke trudnoće, d) romske djevojčice – dječji
brakovi kao kršenje ljudskih prava - obrazovanje djevojčica, e) nasilje u vezama i f) rodni
stereotipi.

b) Ostale dodatne raznovrsne lokalne aktivnosti
Očekujemo da svako osnovno DND, osim svima zajedničkih, samostalno i prema svojim
prijedlozima i mogućnostima odabere i provede što više svojih lokalnih aktivnosti s djecom
i za djecu.
Popularna je navika da svaki dan u Dječjem tjednu ima neku drugu, dominantnu vrstu dječje
aktivnosti.
 Pokaži što znaš - prikazi dječjih vještina i spretnosti
 Provedba odabrane humanitarne akcije Djeca djeci
 Prigodne dječje priredbe i izložbe
 Zabavni i nagradni kvizovi za djecu i roditelje (ove godine mogu i online!)
c) Koristite Dječji tjedan i za organizacijsko i programsko jačanje svog Društva „Naša
djeca“ te za inicijative vezane uz akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“


Za povećanje broja članova DND-a: redovnih, podupirajućih, djece kao nominalnih
članova, te i za pristupanje ustanova i drugih pravnih subjekata u članstvo osnovnoga
DND-a



Stvorite uvjete za osnivanje ili za povećanje broja novih Dječjih foruma i Dječjih
gradskih/općinskih vijeća, te za njihov bolji rad



Osmislite neki novi oblik aktivnosti DND-a/lokalnog koordinacijskog odbora akcije
„Gradovi i općine-prijatelji djece“, pa ideju i iskustvo podarite ostalim DND-ima i
gradovima i općinama.

* U ovim aktivnostima povežite generacije svojih članova DND-a *
POZIVAMO VAS:





Uključite djecu, članove, suradnike i druge građane u pripreme i održavanje Dječjeg
tjedna 2020. u znaku 70-tog rođendana Društva „Naša djeca“.
Pozovite građane vašega grada/općine da Vam se pridruže u izvedbi programa
Dječjeg tjedna.
Obavijestite lokalne medije i širu javnost o svim događanjima i aktivnostima koje
ćete provesti.
Dostavite na karolina@savez-dnd.hr kraća izvješća i fotografije (tekst do 1 kartice i
5 fotografija vrlo dobre kvalitete) o provedenim aktivnostima do utorka 13.10.2020.
iz Programa vašeg Dječjeg tjedna za trajnu arhivu/dokumentaciju i objavu na
mrežnim stranicama Saveza.

(Smjernice pripremile: Karolina Grgić, Snježana Krpes, Gorana Banda i Alma Čazmaković. Poslano svim
članovima Skupštine Saveza, osnovnim Društvima „Naša djeca“, Koordinacijskim odborima akcije „Gradovi i
općine – prijatelji djece“, sudionicima Akcije te koordinatorima u županije u projektu „Županije-prijatelji
djece“).

