


Globalna inicijativa UNICEF-a pokrenuta 1996. 

godine, sa ciljem stvaranja gradova po mjeri 

djece

U Hrvatskoj je započela provedba Akcije 1999. 

godine a provode je Savez DND-a, Hrvatsko 

društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, 

pod pokroviteljstvom Ureda UNICEF-a u 

Hrvatskoj

Akcijom se potiču gradovi i općine da 

ostvaruju dječja prava iz Konvencije UN-a

Kada zadovolje sve uvjete stiču počasni naziv 

G/o prijatelji djece

U Hrvatskoj je uključeno do sada 111 gradova i 

općina, a počasni naziv je steklo njih 51



CILJ AKCIJE:

Stvoriti grad po mjeri djece i na taj način poboljšati i 
uljepšati njihov život

Zaštitni znak svakog Grada prijatelja djece je stavljanje 
djece na prvo mjesto

Prijateljski je naklonjen i prihvaća svako dijete

Djeci ne omogućuje samo da ih se vidi, nego da ih se i 
čuje

Radi na promicanju dječjeg aktivnog sudjelovanja kao 
građana i nositelja prava dajući im slobodu izražavanja 
vlastitog mišljenja



Ostvaruje se kroz:

1. Poticanje svih sudionika u gradu ili općini da udruženo i 
koordinirano čine sve što je u njihovoj moći za dobrobit 
djece

2. Evidentiranje postignutih rezultata

3. Medijsko praćenje dometa akcije

4. Dodjela javnog priznanja u obliku počasnog naziva gradu 
koji zadovolji sve uvjete



OVA AKCIJA ŽELI POBOLJŠATI I ULJEPŠATI 

ŽIVOT DJECE!

ZATO: GRAĐANI, RODITELJI, DJECO, 

POMOGNITE DA GRAD DRNIŠ ČIM PRIJE 

POSTANE – PRIJATELJ DJECE!



prosinac 2013. godine – Gradsko vijeće Grada Drniša 

donijelo Odluku o pokretanju akcije Grad Drniš –

prijatelj djece

Imenovan Koordinacijski odbor akcije (predstavnici 

vrtića, škole, knjižnice, udruga, Grada, liječnici, 

socijalne službe, policija ….)

Brojne aktivnosti i događanja u organizaciji 

Koordinacijskog odbora Grad Drniš – prijatelj djece
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2016. godine  - Grad Drniš nominiran za dobivanje 
naslova Grad Drniš – prijatelj djece

Svibanj 2016. – GV Grada Drniša donijelo Odluku o 
ulasku u projekt Dječje gradsko vijeće Grada Drniša 

Srpanj 2016. godine – osnivanje Društva Naša 
djeca Drniš





DRUŠTVO NAŠA DJECA DRNIŠ- DND DRNIŠ

Što je Društvo Naša djeca- DND?

Ciljevi i zadaće DND-a?

Program i način rada DND-a?



Društvo naša djeca (DND) Drniš – dobrovoljna, nevladina, 

neprofitna, edukativna i humanitarna udruga građana, roditelja i 

prijatelja djece koja se bavi osmišljavanjem i organiziranjem 

programa, akcija i aktivnosti za djecu predškolske i školske dobi u 

njihovom slobodnom vremenu.

Djeluje na području Grada Drniša, te općina – Ružić, Promina i Unešić

Svoj rad temelji na Konvenciji UN-a p pravima djeteta, te na 

željama, interesima i potrebama djece.



Ciljevi DND-a

5 vrijednosti koje promiče DND:

Svako dijete ima pravo na optimalan rast i razvoj

Djeca su jednako vrijedni članovi društva

Kvalitetno slobodno vrijeme djece

Odgovorno roditeljstvo

Humanost i volonterski rad



Zadaće DND-a

Djelatnosti kojima DND ostvaruje ciljeve:

Poticanje djece predškolske i školske dobi na druženje, igru i 

razvijanje stvaralačkih aktivnosti u slobodnom vremenu

Iznošenje mišljenja i prijedloga djece nadležnim tijelima i 

javnosti o potrebama i položaju djece u društvu

Zalaže se za ostvarivanja prava djeteta, te ih na taj način 

upoznaje s pravima kroz osnivanje i rad Dječjih foruma i 

Dječjih gradskih vijeća

Podupire akcije i aktivnosti za djecu i s djecom u vrtićima, 

školama i sličnim ustanovama



Provedba širih društvenih akcija kao što su: Gradovi i 

općine prijatelji djece, Međunarodni dječji tjedan, Dan 

igara, Poruke djece odraslima, Majčin dan…

Priprema i izvedba priredbi, izložbi, susreta i savjetovanja 

za članove

Prikupljanje i raspoređivanje humanitarne pomoći 

prognanoj, izbjegloj, stradaloj i socijalno ugroženoj djeci

Organiziranje ljetovanja, zimovanja, putovanja i izleta, 

rekreacije i drugih aktivnih oblika odmora djece

Iniciranje izgradnje i opreme dječjih igrališta i drugih 

prostora za djecu

Organiziranje dječje tombole i igara na sreću

Organiziranje Dječjeg sajma



Program rada DND-a Drniš  za razdoblje od srpnja- prosinca u 2016. godini

1.Zajedničke aktivnosti osnovnih DND-a Hrvatske

2. Aktivnosti pri Društvu naša djeca Drniš

1.  Zajedničke aktivnosti osnovnih DND-a Hrvatske- razni programi, projekti, 
akcije i aktivnosti

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE- projekt kojim se potiče djecu na aktivno 
sudjelovanje u lokalnoj zajednici, izražavanje vlastitog mišljenja i donošenja 
odluka zajedno s odraslima.

GRADOVI/OPĆINE PRIJATELJI DJECE- cilj akcije je da se potakne lokalnu 
zajednicu da ulažu u usluge za djecu, sigurno i zdravo okruženje,zdravlje, 
obrazovanje, kulturu i sport, slobodno vrijeme djece te daju podršku 
roditeljima u odgoju djece

PORUKE DJECE ODRASLIMA- aktivnost u Dječjem tjednu čiji je cilj potaknuti 
djecu da iznesu vlastite misli, želje i poruke odraslima( roditeljima, 
gradonačelnicima, nastavnicima, političarima…) o svijetu koji ih okružuje.

DJEČJI TJEDAN- pod motom „ Ljubav djeci prije svega“ Savez DND-a u 
suradnji s DND u gradovima i općinama prvi puni tjedan u mjesecu listopadu 
organizira Dječji tjedan, nizom akcija i aktivnosti za djecu i s djecom s ciljem 
da se skrene pozornost najšire društvene javnosti na položaj djece u društvu.



2.  Aktivnosti pri Društvu Naša djeca Drniš- mnogobrojne akcije i 

aktivnosti, programi i projekti koje provodi DND Drniš

Stvaralačko-kreativni programi za djecu do 15 godina( likovno-

kreativne radionice, pričaonice, plesne aktivnosti…)

Ljetne aktivnosti za djecu

Socijalno savjetodavni programi

Obilježavanje datuma značajnih za djecu( Svjetski dan nepušenja, 

Europski tjedan mobilnosti, Međunarodni dan djevojčica, Dan 

Konvencije UN-a o pravima djeteta, Mjesec borbe protiv ovisnosti, 

Dan volontera, Vesele prosinačke svečanosti…



BILO BI NAM DRAGO KAD BISTE PODRŽALI NAŠU NAMJERU 
OSNIVANJA DND-a DRNIŠ I POSTALI NAŠIM ČLANOM JER:

Za članstvo u Društvu naša djeca bitno je:

Voljeti djecu

Biti prijatelj djetetu 

Željeti pomoći djetetu

Nije bitno:

Životna dob

Spol

Nacionalnost

Socijalno porijeklo

Imovinsko stanje




