IZVJEŠTAJ O RADU
DRUŠTVA 'NAŠA DJECA' VARAŽDIN
U 2018. GODINI

Početkom 2018. godine u redovne radionice Društva Naša djeca Varaždin bilo je upisano 340
polaznika, a na kraju godine bilo je upisano 20-tak djece više.
Programski ciljevi svih radionica DND-a ostali su isti, edukacija, zabava i rekreacija u slobodnom
vremenu djece. Između programskih projekata DND-a plesne i glazbene radionice sudjelovale su na
raznim događanjima u Varaždinu: program u SuperNova centru, Galeriji Sjever u Čakovcu, dodjela
Nagrada Grigor Vitez u Zagrebu, Festival 'Djeca pjevaju', obilježavanje Svjetskog dana plesa, Ljeto
u Varaždinu, Ljeto na Stančiću (Svjetski dan glazbe) Špancirfest, Advent na Stančiću...
Početkom godine krenuli smo s organizacijom proslave rođendana u DND-u (Rođendaonica) što se
pokazalo zanimljivo našim polaznicima, ali i drugoj djeci grada Varaždina, pa kroz vikende djeca
slave rođendane uz prisutstvo i vođenje animatorice.
Već niz godina varaždinski DF-i DGV Varaždina nalaze se među najaktivnijim i najuspješnijim u
Hrvatskoj. Tome svjedoče svakogodišnji pozivi na državne susrete dječjih foruma, dječjih gradskih
vijeća i koordinacijskih odbora gradova i općina prijatelja djece. O tome svjedoče i plaketa za NAJakciju za djecu u 2018.godini i prezentacija projekta DGV-a na Eurochild konferenciji u Opatiji. U svoj
rad i ove su godine uspješno uključili učenike svojih škola, a ove godine i predškolce, srednjoškolce
i studente na zajedničkom projektu. Ove godine je težište njihova rada bio rad za bolesnu djecu i
suradnja s učenicima s odgojnim i obrazovnim teškoćama. Proveli su sve tradicionalne akcije i
aktivnosti i založili se za bolju edukaciju vršnjaka u području dječjih prava i rada Vijeća učenika po
školama.

1. AKCIJA 'ZA OSMIJEH DJETETA U BOLNICI'
I prošle godine u organizaciji Društva Naša djeca uz koordinatoricu volontera Radojku Benčik,
mnogobrojni volonteri, već 19. godinu za redom uljepšavali su malim bolesnicima dane provedene u
bolnici. Uz mnoge radionice i edukacije volonteri su stekli nova saznanja no isto se treba i dalje
organizirati kako bi bili još bolji, spremniji, odlučniji i motiviraniji u svom volonterskom duhu.

2. FAŠNIČKO DRUŽENJE
Održano fašničko druženje forumaša i vijećnika u radionicama izrade maski „FAŠNIK u bolnici“ na oba
dječja odjela Opće bolnice Varaždin.

3. HUMANITARNA PRIREDBA POVODOM VALENTINOVA
16. veljače 2018. povodom blagdana Valentinovo, Društvo Naša djeca organiziralo je tradicionalnu
humanitarnu akciju pod nazivom 'SRCE SRCU'. Akciju smo proširili s Vaterpolskim klubom Garestin i
Dječjim forumima OŠ grada Varaždina i akciju provodili od 15. veljače do 15. svibnja 2018. Nakon
održane priredbe polaznika DND-a povodom Valentinova, 24. ožujka 2018. održana je humanitarna
vaterpolska utakmica na Gradskim bazenima Varaždin, te prikupljanje financijskih sredstava putem DFa po školama. Prijedlog pomoći između ostalog donijela su djeca, članovi Dječjeg gradskog vijeća, dakle,
djeca za djecu. U akciju su se uključile i tvrtke Alpha-M, Boxmarku, Županijska organizacija HDZ-a,
Majdak d.o.o i Hok-osiguranje koji su svojim donacijama, uz prodaju ulaznica i donacijama građana,
pripomogli da se sakupi iznos od 20.950,45 kuna.
Prema odluci Dječjeg gradskog vijeća, Izvršnog odbora DND-a i dogovoru s ravnateljem, dr.med.
Kudelićem kupljeno je i donirano 4 televizora, 3 klima uređaja, Apnea monitor, 2 tlakomjera, 4
toplomjera, stolice i stolići za opremanje kutića u čekaonici Dječje kirurške ambulante, pidžame i
ručnike za novoročenčad, te godišnje pretplate na dječje časopise.

4. ZEKO TRAŽI PISANICU
Zabavna i edukativna igra koja se svake godine organizira uoči blagdana Uskrsa prošle godine je po
drugi puta organizirana u suradnji s 'Park Boutique Hotelom' na području parka
Vatroslava Jagića. Djeca su tražila čokoladne pisanice te pisanice s brojem koje su donosile preko 40
vrijednih nagrada koje su sponzorirale razne tvrtke. U projektu je sudjelovalo mnogo djece koja su se
kasnije zabavljala u crtanju i bojanju pisanica u šetalištu parka.

5. FESTIVAL 'DJECA PJEVAJU'
Međunarodni dječji festival koji organizira TIM marketing d.o.o. otvorili su predstavnici DGV-a:
predsjednica Eva Škerbić i njezin zamjenik Luka Hanžek, a polaznici Glazbene radionice pjevanja 'Mali
slavuji' izveli su nekoliko pjesama uz pratnju plesnih radionica DND-a.

6. AKCIJA 'BOLJE –VIŠE – ČIŠĆE
Tradicionalna ekološka akcija «BOLJE-VIŠE-ČIŠĆE» Dječjega gradskog vijeća i Dječjih foruma svih 7
osnovnih škola. Cilj akcije: ukazati na neprihvatljiva ponašanja; apel za čišći grad; U čišćenju pločnika
i prilaza od škola do korza prikupljeno je manje smeća nego dosadašnjih godina, pa je akcija završila
afirmativnom porukom, pohvalom Varaždincima za napredak i bolju ekološku svijest.

7. SVJETSKI DAN PLESA
U nedjelju, 29. travnja 2018. godine, plesne radionice DND-a iznenadile su Flash Mob plesom
Varaždinke i Varaždince u nekoliko vremenskih sljedova na Trgu kralja Tomislava, Kranjčevićevoj ulici,
te Kapucinskom trgu. Oduševljeni prolaznici zastali su na prve taktove glazbe, te fotografirali i plesače
koji su se pojavljivali iz nepoznatih smjerova i isto tako 'nestajali' kada je glazba završila.

8. DAN EUROPE
9. svibnja 2018. organiziran je po posljednji puta u takvom obliku projekt 'Dan Europe' na prostoru
šetališta parka Vatroslava Jagića.
Djeca vrtića uz svoje odgojiteljice i roditelje vrlo su uspješno predstavila svaku zemlju članicu EU kroz
stripovni prikaz. Vezali smo se na Europsku godinu kulturne baštine i sve to pretočili na papir. U
programu je sudjelovalo više od 700 djece iz svih vrtića Grada i Varaždinske županije uz Predškolsku
igraonicu DND-a.

9. SUSRET GRADOVA I OPĆINA PRIJATELJA DJECE
Predsjednica DGV-a Eva Škerbić i njeni zamjenici Dora Poljak i Luka Hanžek u pratnji tajnice Središnjeg
odbora Varaždina-prijatelja djece Đurđice Dropuljić i voditeljice DF-a 4.OŠ Varaždin Snježane Šitum bili
su sudionici 12. Susreta gradova i općina prijatelja Djece u Šibeniku. Tema susreta bila je Kulturna
baština.

10. DJEČJA OLIMPIJADA
17. svibnja 2018. održana je Dječja olimpijada, veselo sportsko druženje djece. Iako mali, svi su se
maksimalno trudili kako bi postigli što bolje rezultate. DND je predstavljalo 11 djevojčica i 9 dječaka iz
Radionice predškole u crtanju, nogometu i trčanju.

11. PIKNIK DRUŽENJE
Kako bi završili stvaralačku godinu i oprostili se od tadašnjeg prostora DND-a prvu subotu u lipnju
organizirali smo piknik druženje. Djeca i roditelji bili su pozvani da ponesu sa sobom dekice i piknik
košare dok smo ih mi počastili slatkim zalogajčićima, voćem i klipićima.
Uz program naših radionica proveli smo lijepo, veselo, toplo i opuštajuće prijepodne u dobrom društvu!

12. LJETO NA STANČIĆU – SVJETSKI DAN GLAZBE
Uoči otvaranja Ljeta na Stančiću i povodom Svjetskoga dana glazbe, 16.6.2018. godine polaznici
Glazbene radionice pjevanja 'Mali slavuji', Radionice sviranja gitare i bubnjeva uveselili su naše
Varaždince domaćim i stranim hitovima.

13. KAMP SVIRANJA GITARE
Već 6. godinu zaredom realizirali smo Kamp sviranja gitare u dječjem odmaralištu „Varaždin“ na Rabu
u vremenu od 4. do 11. kolovoza 2018. godine. U kampu je bilo 65 djece. Prema riječima voditelja, djece
i roditelja do sada je ovo bio najbolji Kamp gitare ikad, pa s velikom motivacijom krećemo u upise i za
ovu 2019. godinu.

14. SUSRET FORUMAŠA HRVATSKE U POREČU
20. Susret Dječjih forumaša Hrvatske u Poreču - Marta Korade, Marin Balažinec i Luka Hanžek u pratnji Vanje Bojanić: delegacija DF 5.OŠ predstavila je forume Varaždina u Poreču, u okviru zadane
teme predstavljaju svoj projekt “Vremenska kapsula kulture djece i mladih Varaždina 2018.-2068.” i
“Stopama zaslužnih-zahvalni”, projekt imenovanja školskih prostora imenima povijesnih osoba – Varaždinaca koji je proveo DF 5.OŠ. Održali su i radionicu na temu Kultura djece i mladih 2018.

15. BABYWEARING
Početkom rujna 2018. nastavili smo s projektom za roditelje, ali i sve buduće roditelje, s radionicom
Babywearinga, što podrazumijeva nošenje beba i mališana uz pomoć raznih vrsta ergonomski
prikladnih nosiljka.

16. DJEČJI TJEDAN
„Ljubav djeci prije svega“ – početak Dječjeg tjedna u Varaždinu obilježili su forumaši i vijećnici radionicom pisanja poruka odraslima na prikupljenim cipelama „Koracima do boljeg sutra“, oslikavanjem Klupica prijateljstva – klupica nenasilja i druženjem s učenicima Centra Tomislav Špoljar koji su također
sudjelovali u radionicama. Sve je održano u sklopu službenog otvorenja novih prostora DND-a u Graberju 33.

17. VREMENSKA KAPSULA KULTURE DJECE I MLADIH 2018. – 2068.
U Parku za mlade, 5.10., položena je Vremenska kapsula kulture djece i mladih Varaždina 2018.2068. pod pokroviteljstvom grada Varaždina. U projekt su se uključili vrtići, srednje i osnovne škole,
udruge za djecu, FOI... Ostavili smo kulturu djece i mladih 2018.godine za buduće vršnjake 2068. i
time obilježili Europsku godinu kulturne baštine. Polaganju kapsule nazočili su predstavnici svih
uključenih, grada Varaždina i medija. To je prvi puta da su u neki projekt uključene sve generacije
djece, većina onih koji se bave djecom ili za djecu. Time je obilježena Europska godina kulturne
baštine. U programu su sudjelovali tamburaši učenika i profesora CTŠ-a i Mali slavuji DND-a.

18. VELIKO SRCE VARAŽDINA
Uz 26.10. Međunarodni dan pomaganja, u gradskoj vijećnici održana je podjela plaketa „Veliko srce
Varaždina“. Plakete je uručila zamjenica gradonačelnika Sandra Malenica, a u programu su
sudjelovali Mali slavuji DND-a. Ove godine sudjelovao je i Centar T.Špoljar. Dodijeljeno je 16
pojedinačnih i 2 grupne plakete.

19. EUROCHILD KONFERENCIJA
29.-31.10. Predstavnici Dječjeg gradskog vijeća Varaždina: predsjednica Eva Škerbić i dvoje
zamjenika Dora Poljak i Luka Hanžek u Opatiji na 14.Susretu Dječjih vijeća Hrvatske u okviru projekta
„Participirajmo – uključivanje dječjih vijeća u procese odlučivanja na EU razinama“ i Eurochild
konferenciji kojoj je ove godine domaćin Hrvatska. Na 14.Susretu Dječjih vijeća prezentiraju, iz
Varaždina za naj-projekt dječjih vijeća, projekt „Klima-da je svaka soba ima“, a za naj-projekt za djecu
„Vremensku kapsulu kulture djece i mladih Varaždina 2018.-2068.“ Oba projekta predstavili su
dvojezično – usmeno i u pisanim materijalima i plakatima na info-punktu varaždinskog Dječjeg
gradskog vijeća.

20. STUDENI 2018.
17.11. grad Varaždin obilježio Dan sjećanja na žrtvu Vukovara. U njoj tradicionalno sudjeluju predstavnici DGV-a. U ime DGV-a pjesmu Hrvoja Hegedušića "Stoji grad„ dirljivo je pročitala Vida Huzjak,
zamjenica predsjednice DGV-a.
19.11. – održana Izvještajna i izborna sjednica DGV-a u gradskoj vijećnici. U sastav 15.saziva ulazi
dio novih vijećnika, a dio je ostao „starih“: Nina Zrinski i Jana Jozić (1.OŠ), Iva Stanisavljević i Glorija
Grđan (2.OŠ), Vida Huzjak i Lucija Đigunović (3.OŠ), Dina Majcen i Barbara Lizatović (4.OŠ), Mia Galić i Jura Mucko (5.OŠ), Petar Potočnik i Ema Potočnik (6.OŠ), Jaša Berger i Ivana Sambolec.
Izabran je novi predsjednik, Petar Potočnik i njegove zamjenice Vida Huzjak i Iva Stanisavljević.

20.11. u zagrebačkoj Starogradskoj vijećnici na Svečanom proglašenju novih gradova i općina prijatelja djece predstavnici DND-a i DGV-a Varaždina, u ime Grada Varaždina, primaju povelju za NAJ-akciju za djecu u 2018.godini u Hrvatskoj. Povelju su uručili predstavnici UNICEF-a, Saveza DND-a, Ministarstva obitelji i Grada Zagreba. Luka Hanžek je prezentirao nagrađen projekt „Vremenska kapsula
kulture djece i mladih Varaždina 2018.-2068.“

21. SV. NIKOLA U OBILASKU DJEČJIH VRTIĆA GRADA VARAŽDINA
Svojim posjetima, 5. prosinca 2018., Sveti Nikola, Krampus i anđeli razveselili su djecu 18 gradskih
vrtića, DND-a, odjele Dječje kirurgije, Pedijatrije u OB Varaždin.
Djeci je to i dalje veliki događaj koji iščekuju cijele godine i uvijek se vesele posjeti, pa dugogodišnju
tradiciju obilaska želimo zadržati i dalje.

22. ADVENTSKO VRIJEME
1.12. predsjednik DGV-a uključen je paljenjem prve svijeće ispred katedrale u otvorenje Adventskih
svečanosti.
5.12.- predsjednik i zamjenice sudjelovali su na Svečanoj sjednici GV-a u HNK, a pri tom se u ime DGVa obratio nazočnima P. Potočnik.

23. BOŽIĆNA PRODUKCIJA DND-a
U sportskoj dvorani Graberje 14. prosinca naši su polaznici glazbenih, plesnih i edukativnih radionica
dočarali blagdanski ugođaj svojim roditeljima, bakama, djedovima i ostalim posjetiteljima čime smo
završili 2018. godinu.

Uza sve programe, projekte, akcije, koncerte i priredbe koje smo prošli u 2018. velika promjena za DND
je bilo preseljenje u novi prostor. Nakon 15. godina, s 1.7. 2018,. DND je zauvijek ostavio dio svoje
prošlosti u prostorijama zgrade FOI II., Ulici kralja Petra Krešimira IV.
Teška srca morali smo se oprostiti i preseliti 67 godina DND-a u Graberje 33, bivši Centar Tomislav
Špoljar. Uz voditelje, roditelje, prijatelje, kolege i sve ostale dobre duše koji su izdvojili svoje slobodno
vrijeme ispraznili smo stari prostor i preselili u novi.
Cijelo ljeto nam je proteklo u opremanju i osposobljavanju prostorija kako bi u rujnu 2018. krenuli s
redovitim radom. Ovim putem još jednom zahvaljujemo svima koji su pomogli na bilo koji način u našoj
velikoj selidbenoj avanturi.

Varaždin, travanj 2019.
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