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IZVJEŠTAJ DRUŠTVA NAŠA DJECA ZABOK 

ZA 2014. GODINU 
 

Društvo Naša djeca Zabok tijekom 2014. godine provodilo je mnogobrojne 

akcije, aktivnosti, programe i projekte za dobrobit djece u gradu Zaboku.  

 

PROGRAMI 

 

 Logopedski kabinet 

U aktivnosti Logopedskog kabineta u 2014. godini bio je uključen velik broj djece s 

poremećajima jezično-govorno-glasovne komunikacije, teškoćama čitanja, pisanja i učenja. U 

prvoj polovici 2014. bilo je uključeno 230 djece, dok je u drugoj polovici 2014. bilo 

uključeno 183 djece.  Od 01.05.2013. do 30.04.2014. godine magistra logopedije Ivana Jurina 

bila je zaposlena u Društvu Naša djeca preko zapošljavanja kroz pojedinačne projekte javnih 

radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Uključivanjem dodatnog stručnjaka u rad 

Logopedskog kabineta poboljšane su usluge te unaprijeđena kvaliteta rada kabineta bez 

dodatnih financijskih troškova. Nakon završetka ugovora zbog nedostatka dodatnog 

stručnjaka velik broj djece ostao je bez adekvatne stručne logopedske pomoći. Redovito se 

odvija savjetovanje i edukacija roditelja putem radionica i sastanaka te edukacija i stručno 

usavršavanje odgajatelja i učitelja. Voditeljica Logopedskog kabineta Tamara Miletić 

Damjanović redovito pohađa razne stručne edukacije, tečajeve, seminare, predavanja,  tribine 

i simpozije kako bi se i na taj način unaprijedio rad Logopedskog kabineta. U periodu od 

rujna do prosinca 2014. godine u radu s djecom za potrebe DV Zipkica, a pod mentorstvom 

voditeljice Logopedskog kabineta volonterski se uključila magistra logopedije Ivana Srebačić. 

Za unapređenje rada Logopedskog kabineta (nabava didaktičko dijagnostičko-terapeutskog 

materijala) kupljen je TEST TROG – Test razumijevanja gramatike te ostala didaktička 

oprema zahvaljujući donaciji Zagrebačke banke. 

Izvještaji o radu Logopedskog kabineta Društva Naša djeca Zabok dostavljaju se Gradu 

Zaboku na uvid svakih 6. mjeseci. 

 

 

Igraonica „Kutić slikovnica“ 

Igraonica „Kutić slikovnica“ za djecu predškolskog uzrasta od 3 do 6 godina koja nisu 

uključena u programe dječjih vrtića za školsku godinu 2013./2014. završila je s radom krajem 

svibnja 2014. Igraonica je radila u 2 grupe, a voditeljice su bile Ivana Jurina i Nikolina Tustić. 

Za školsku godinu 2014./2015. upisi u Igraonicu održani su tijekom rujna te je Igraonica s 

radom započela u listopadu i s obzirom na interes ponovno su formirane dvije grupe, a 



voditeljica je bila Nikolina Tustić, zaposlena u DND-u Zabok preko mjera Hrvatskog zavoda 

za zapošljavanje, mini javni radovi do prosinca 2014. na programu „Promotivne i kreativne 

aktivnosti u DND Zabok“. U provođenje Igraonice uključuju se srednjoškolski volonteri te se 

svake godine početkom listopada za njih organizira prigodna edukacija, a voditeljica je 

Zvjezdana Balija, autorica programa Igraonice „Kutić slikovnica“. 

 

 

Dječji forum „Bonkasy“ 

Dječji forum „Bonkasy“ u prvoj polovici 2014. godine radio je u  manjem sastavu, s obzirom 

na to da je nekolicina forumaša otišla u srednju školu. Početkom godine započelo se s 

provedbom radionica u okviru projekta Saveza DND Hrvatske „Borbom protiv siromaštva i 

socijalne isključenosti za dječja prava“ koje je provodila voditeljica Romana Turk Tisanić. 

Projekt su zajednički provodili Dječji forum i Dječje gradsko vijeće pod nazivom „Pruži mi 

priliku“ te je proveden niz radionica na tu temu, organizirane su Humanitarne karaoke „Misli 

na druge“ na kojima je sakupljeno za ljetovanje još dvoje djece slabijeg materijalnog statusa. 

U travnju 2014. predstavnice Dječjeg foruma „Bonkasy“ sudjelovale su na 17. Susretu 

Dječjih foruma Hrvatske u Selcu. Projekt „Pruži mi priliku“ forumašice su predstavile u 

lipnju u Hrvatskom Saboru na 9. Susretu Dječjih foruma sa saborskim zastupnicima. Dječji 

forum „Bonkasy“ završio je sa svojim radom jer je cijela generacija krenula u srednju školu. 

 

Formiranje novog Dječjeg foruma 

U listopadu 2014. u okviru Dječjeg tjedna krenulo se u formiranje novog Dječjeg foruma s 

voditeljicom Romanom Turk Tisanić. Novoosnovani Dječji forum uključuje se u 

obilježavanje Dana Konvencije UN-a o pravima djeteta 20.11. 2014. prigodnom izložbom u 

Gradskoj knjižnici K.Š. Gjalski Zabok pod nazivom „Daj 10 za dječja prava u svijetu“. 

  

 

Dječje Gradsko vijeće 

Dječje Gradsko vijeće Grada Zaboka redovito je jednom mjesečno tijekom 2014. godine 

održavalo sjednice i radionice prema zadanom Programu rada: Funkcioniranje lokalne 

zajednice i uloga dječje participacije, Siromaštvo, Put do ravnopravnosti spolova, Nasilje 

među vršnjacima, Osnovna škola – što bi mogli poboljšati, Ekološko vrtlarenje i Kreativnost 

kod djece. Zajedno s Dječjim forumom „Bonkasy“ vijećnici i vijećnice provodili su projekt 

„Pruži mi priliku“ te je proveden niz radionica na tu temu, organizirane su Humanitarne 

karaoke „Misli na druge“ na kojima je sakupljeno za ljetovanje još dvoje djece slabijeg 

materijalnog statusa. U 2014. godini nastavljen je 2. ciklus projekta „Zdravo i fino“ te su 

održane 4 radionice zdravog kuhanja s djecom u ugostiteljskom kabinetu Srednje škole 

Zabok, a novitet u projektu je obrada vlastitog eko-vrta te pisanje, skladanje i snimanje 

pjesmica o zdravoj hrani. Na natječaju Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu za 

nastavak projekta „Zdravo i fino“ dobili smo 40.000,00 kuna, a od Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i sporta za 2014./2015. godinu 75.000,00 kuna. 

Predstavnici DGV-a sudjelovali su na 10. Susretu Dječjih vijeća Hrvatske u Ogulinu i 

godišnjem Savjetovanju Gradovi i općine prijatelji djece u Zagrebu. 

 

 

 Zabočki mališani 

U 2014. godini na tragu CD-a „Veliki i mali“ nastavljeno je snimanje materijala, dječjih 

hitova u izvedbi velikih i malih Zabočkih mališanki, odnosno bivših i sadašnjih članica zbora. 

Za snimljeni materijal interes je pokazala glazbena izdavačka kuća Menart te je u njihovoj 

nakladi izdan CD „En ten tini“. Zbor redovito dva puta tjedno ima probe te je održao svoj 

tradicionalni koncert u mjesecu svibnju. Zabočki mališani nastupali su 4. travnja 2014. na 

dodjeli Nagrade Grigor Vitez u Zagrebačkom kazalištu lutaka, na 8. Susretu Gradova i općina 

prijatelja djece koji se 26. rujna održao u Zaboku. 18. listopada nastupili su na Smotri dječjeg 

stvaralaštva DND-a Hrvatske u Vinkovcima, 21. studenoga na priredbi Osnovne škole K.Š. 

Gjalskog „Kad se male ruke slože, 5. prosinca na  Nikolinjskoj svečanosti i 12. prosinca na 



Božićnom sajmu u organizaciji ŠUDIG-a i DND-a Zabok. Voditeljica Zabočkih mališana je 

Jasenka Borovčak, a na klaviru ih prati Lidija Jadek. 

 

 

Čitaj mi! 

Program Čitaj mi! - aktivnost ranog glasnog čitanja djeci nastavio se i u 2014. godini i 

provodi se kontinuirano svakog ponedjeljka u 17 sati u Gradskoj knjižnici K.Š. Gjalski. 

Dobivanjem donacije na NIVEA natječaju „Neka odrastanje bude dječja igra“ uredio se 

prostor DND-a u staroj zgradi policije te se povremeno Čitaj mi! odvija i u prostoru Društva 

Naša djeca. 

 

  

Plesna radionica 

S radionicom suvremenog plesa za djecu osnovnoškolske dobi započeli smo u veljači 2014., a 

plesačice su nastupale s koreografijom „Klaunovi“ na koncertu Zabočkih mališana u svibnju i 

završnoj priredbi Osnovne škole K.Š. Gjalskog u lipnju 2014. U listopadu 2014. nastavljene 

su radionice suvremenog plesa za djecu školske dobi, a pokrenute su i radionice plesa za 

djecu predškolske dobi. Voditeljica plesnih radionica je Tanja Zrinski. 

 

 

Likovno-kreativne radionice 

Likovno-kreativne radionice za djecu započele su u 2014. godine preko zimskih praznika, a 

održavale su se subotama. Radionice su organizirane i prilikom prigodnih datuma kao što su 

uskršnje radionice, božićne radionice, u Dječjem tjednu i radionice povodom Noći vještica. S 

nastalim radovima organizirale su se i prigodne izložbe u Gradskoj knjižnici K.Š. Gjalski. 

 

 

Ljetovanje djece  

Društvo Naša djeca Zabok u suradnji s  Osnovnom školom K.Š. Gjalskog Zabok zahvaljujući 

financijskoj potpori Grada Zaboka od 18. do 25. srpnja 2014. organizirali su ljetovanje za 

djecu sa socijalnim i zdravstvenim teškoćama s područja grada Zaboka kako bi mali Zabočani 

mogli uživati u morskim radostima. Ljetovanje se također djelomično financiralo iz sredstava 

od humanitarne akcije samih školaraca „Kad se male ruke slože“ i humanitarnih karaoka 

Dječjeg gradskog vijeća „Misli na druge“. Nastavljena je dugogodišnja suradnja s Društvom 

Naša djeca Varaždin u čijem je prekrasno uređenom dječjem odmaralištu u Banjolu na otoku 

Rabu osamnaestero malih Zabočana provelo osam sunčanih, veselih i nezaboravnih dana. 

Ljetovanje djece provodi se već devetu godinu zajedničkom suradnjom Društva Naša djeca 

Zabok, Osnovne škole K.Š. Gjalskog Zabok, Grada Zaboka, Centra za socijalnu skrb Zabok, 

Zavoda za javno zdravstvo KZŽ i Gradskog društva Crvenog križa Zabok. 

 

 

Ostale akcije i aktivnosti 

 U veljači je otvorena završna Izložba u okviru EU projekta „Omladinske radne akcije“ 

koju smo provodili s mladima iz Krškog, a suradnja s Centrom za mlade iz Krškog 

nastavljena je preko Programa Erasmus + u projektu Etnogroove 

 DND Zabok sudjelovao je 7. travnja  na 8. Sajmu zdravlja KZŽ u Zaboku na kojem 

predstavljen projekt „Zdravo i fino“ zajedno sa Srednjom školom Zabok 

 uključivanje u natječaj Saveza DND „Budi neovisan“ te je na završnoj priredbi 

projekta „Budi neovisan“ u Opatiji Marija Gebert, članica Dječjeg gradskog vijeća 

Zabok dobila prvu nagradu u kategoriji stripa 

 Igre na otvorenom započele su tradicionalno povodom 1. svibnja, te se nastavilo 

povodom Dana obitelji, u Dječjem tjednu i završilo poznatim Vještičjim igrama 

povodom Noći vještica u parku Milana Prpića 

 U suradnji s SRK Ku-ku-ri-ku i Zdravi grad Zabok prigodnom biciklijadom obilježen 

je 31. 5. – Svjetski dan nepušenja 



 

 

 Sudjelovanje DND-a Zabok na 9. Sajmu udruga koji je održan u Kumrovcu 

 19. – 23.6. – Skupština i Ljetna škola Saveza DND-a Hrvatske održana u Temama 

Tuhelj, a DND Zabok bio je suorganizator 

 1.8. -8.8. – KAMP OTPORNOSTI - organizirano ljetovanje djece iz udomiteljskih 

obitelji u suradnji s DND Varaždin 

 12.8. – organizirali posjet volontera DND-a Zabok djeci u Gunju s prigodnim 

kreativnim radionicama i igrama u suradnji s DND Vinkovci koji u Gunji provode 

svakodnevno radionice za djecu  

 23.8. – sudjelovanje na dječjoj likovnoj koloniji u Stubičkim Toplicama 

 6. – 12. 10. Dječji tjedan: obilježavanje Međunarodnog dana djeteta, prigodne zabavne 

igre, posjet Gradonačelniku, Igraonica, radionice DF i DGV, kreativne radionice 

 Uključili se u Akciju „Pun kofer prijateljstva“ – sakupljanje potrebne odjeće i 

higijenskih potrepština za djecu pogođenu poplavama u Gunji 

 17.11. – 21.11.: Prigodna izložba DF i DGV-a povodom 25 godina Konvencije UN-a 

o pravima djeteta u Gradskoj knjižnici 

 17.11. – 21.11.: Prigodna izložba DF-a povodom 25 godina Konvencije UN-a o 

pravima djeteta u Osnovnoj školi 

 19.11. – radionice o dječjim pravima povodom 25 godina Konvencije UN-a o pravima 

djeteta u 4. razredima Osnovne škole K.Š. Gjalskog 

 21.11. sudjelovanje Zabočkih mališana na Humanitarnoj priredbi Osnovne škole „Kad 

se male ruke slože“ 

 25.11. – Održano predavanje „Volontiranje u zajednici“ na županijskom stručnom 

vijeću razredne nastave u Donjoj Stubici 

 1.12.-5.12. – Izložba povodom Međunarodnog dana volontera u partnerstvu s Mrežom 

udruga Zagor 

 5.12. – Sveti Nikola na dječjem odjelu - nastup 3.a razreda OŠ K.Š. Gjalskog 

 5.12. – Nikolinjska svečanost – za svu djecu grada Zaboka i polaznike male škole, 

nastupala lutkarska grupa OŠ K.Š. Gjalskog s predstavom Kraljevska pusa i dječji 

zbor Zabočki mališani DND-a Zabok 

 12.12. – Božićni sajam u suradnji sa Školom za umjetnost, dizajn , grafiku i odjeću 

Zabok 

 13.12. – sudjelovanje na Kinču moje babice u Svetom Križu Začretje 

 15.12. – Sudjelovanje i predstavljanje projekta „Zdravo i fino“ na Konferenciji Zavoda 

za javno zdravstvo KZŽ „Živjeti zdravo“ 

 19.12. – Djed Mraz na dječjem odjelu, nastup 2.a i c razreda OŠ K.Š. Gjalskog 

 23.12. – Kićenje božićne jelke u Gradskoj knjižnici 

 

 

 3. KIKI Festival 

3. KIKI Festival  - međunarodni festival dječjeg filma organiziran je suradnji s udrugom 

Gokul od 5. do 7. svibnja 2014. u Multimedijskoj dvorani u Zaboku, jedinoj kino dvorani u 

Krapinsko-zagorskoj županiji. U 5 programa u konkurenciji bilo je prikazano 35 filmova te 

dva popratna programa filmova iz Estonije. Više od 2000 djece predškolske i osnovnoškolske 

dobi iz cijele Krapinsko-zagorske županije pogledalo je filmove. Dječji žiri u sastavu Sandra 

Benčić, Karlo Peček i Gabrijel Krušelj izabrali su pobjednika festivala. Gost na festivalu bio 

je poznati ilustrator Zdenko Bašić te se u sklopu KIKI festivala održalo predstavljanje nove 

knjige “Mjesečeve sjene” Zdenka Bašića koja je dobila nagradu Grigor Vitez za 2013. godinu. 

Organizirane su dvije filmske radionice: radionica stripa za djecu u Osnovnoj školi K.Š. 

Gjalskog te radionica animacije za djecu u OŠ Veliko Trgovišće u suradnji s Udrugom RARE 

iz Vinkovaca, Filmsko-kreativnim studijem VANIMA iz Varaždina  i udrugom Stripos iz 

Osijeka. 

 



 

Akcija „Za osmijeh djeteta u bolnici“ 

U okviru Akcije volonterke DND-a jedanput tjedno dolaze na Odjel za pedijatriju te se u 

boravku dječjeg odjela organiziraju kreativne aktivnosti s djecom kako bi im se olakšao 

boravak u bolnici. Asortiman igračaka i slikovnica kontinuirano se nadopunjuje raznim 

donacijama, a za djecu se organiziraju predstave i druga događanja povodom prigodnih 

blagdana: Dječji tjedan, Sveti Nikola, Djed Mraz… U 2014. godini DND Zabok uključio se u 

obilježavanje Svjetskog dana bolesnika te su se s volonterkama DND-a Zabok za sve 

pacijente Opće bolnice Zabok izradile prigodne čestitke. U okviru kampanje Hrvatska 

volontira organizirana je akcija „Prijatelj prijatelju“ - akcija sakupljanja igračaka i slikovnica 

za dječji odjel u koju su se uključili Volonterski klubovi Srednjih škola te roditelji uključeni u  

aktivnosti DND-a Zabok. 

 

 

Akcija „Gradovi i općine prijatelji djece“ 

8. SUSRET GRADOVA I OPĆINA – PRIJATELJA DJECE ODRŽAN U ZABOKU 

Grad Zabok oduševio sudionike 8. Susreta svojim programima, projektima akcijama i 

aktivnostima kojima doprinosi poboljšanju života djece u gradu 

 

U petak 26. rujna 2014. godine u Zaboku je održan 8. Susret Gradova i općina – prijatelja 

djece. Grad Zabok je u suradnji s Koordinacijskim odborom Akcije  „Grad Zabok - prijatelj 

djece“ i Društvom Naša djeca Zabok kao koordinatorom aktivnosti za sudionike Susreta 

pripremio bogat program. U Zaboku se okupilo preko 250 sudionika, djece i odraslih iz 

Gradova i općina prijatelja djece iz cijele Hrvatske, izvođača, volontera, volonterki i 

organizatora 8. Susreta. 8. Susret gradova i općina – prijatelja djece održao se u Zaboku u 

ozračju obilježavanja 15 godina Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ i 25 godina 

Konvencije UN-a o pravima djeteta pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske 

dr. Ive Josipovića. Tema ovogodišnjeg Susreta bila je „Volontiranje u akciji Gradovi i općine 

– prijatelji djece“ uz primjere dobre prakse domaćina susreta. Svečanom otvaranju Susreta 

prisustvovali su mnogi uvaženi gosti koji su pozdravili prisutne i obratili se s nekoliko riječi. 

Bogat program svečanog otvaranja susreta, u kojem su sudjelovala djeca iz dramske i plesne 

radionice DND-a, mali tamburaši, plesni par KUD-a Zabok i dječji zbor DND-a “Zabočki 

mališani, oduševio je sve prisutne. Nakon svečanog otvaranja odrasli sudionici Susreta 

sudjelovali su u radionicama na temu promocije volonterstva, vezanog uz volonterski rad u 

Akciji, a za djecu je organizirano predstavljanje pobjedničkih filmova s KIKI festivala – 

Međunarodnog festivala dječjeg filma koji DND Zabok organizira za djecu naše Županije u 

suradnji s udrugom Gokul. Slijedile su kreativno zabavne radionice pod nazivima: Zdravo i 

fino, Klopotec, Maštaonica, Pošalji osmijeh i Riječ po riječ-priča u kojima su se djeca družila, 

naučila nešto novo i stjecala nova prijateljstva.  

 

Susret Dječjih vijeća Hrvatske 

U okviru Akcije Društvo Naša djeca Zabok s predstavnicima DGV-a sudjelovalo je na 10. 

Susretu Dječjih vijeća Hrvatske u Ogulinu, te na godišnjem Savjetovanju koordinatora Akcije 

iz gradova i općina na kojem je Gradu Zaboku za projekt Kravata (oko vrata) u Hrvata 

dodijeljena Povelja za Naj-akciju koju je provela Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog 

Zabok.  

 

Prijem za roditelje novorođenih Zabočana 

Već tradicionalno dva puta godišnje u svibnju i prosincu Grad Zabok u suradnji s Društvom 

Naša djeca Zabok organizira prijem za novorođene Zabočane i njihove roditelje u Dječjem 

vrtiću Zipkica. Naše male sugrađane i njihove roditelje ugoste gradonačelnik Grada Zaboka 

Ivan Hanžek i predsjednica DND-a Zabok Sonja Borovčak. U 2014. godini na poklon uz 

zlatni grb Grada Zaboka djeca su dobila novi CD Zabočkih mališana „Veliki i mali“ kako bi 

mogli uživati u poznatim dječjim hitovima te prigodne čestitke koje su izradile volonterke 

DND-a Zabok. 



 

Unicef čestitke i darovi 

DND Zabok već tradicionalno i u 2014. godini uključio se u prodaju Unicef čestitki i darova i 

to direktno u suradnji s Uredom UNICEF-a u Hrvatskoj. Suradnja sa tvrtkama koje kupuju i 

šalju čestitke je nastavljena, iako se svake godine smanjuje interes s obzirom na lošu 

financijsku situaciju i loše poslovanje firmi.  

 

 

Publikacije i promidžbeni materijali 

U 2014. godini u okviru projekta „Zdravo i fino“ išlo se u dotisak kuharice Zdravo i fino – 

priče iz zdrave kuhinje za djecu i odrasle. Tiskana su dva priručnika s radionicama koje su se 

provodile s Dječjim forumom „Bonkasy“ i Dječjim gradskim vijećem „Svi smo različiti, ali 

imamo mnogo sličnosti“ i „Djeca Za mir“. Povodom Sv. Nikole sašivene su vrećice i 

napravljen je tisak na vrećice i majice za promidžbu Društva Naša djeca Zabok u suradnji s 

Školom za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok. Za 8. Susret gradova i općina prijatelja 

djece koji se 26. rujna održao u Zaboku, Grad Zabok i DND zajedno su osmislili promo 

materijale: plakat, majice, vrećice, blok, kemijska olovka koji su podijeljeni sudionicima 

Susreta. Za pojedina događanja tiskani su plakati kako bi se što veći broj roditelja i djece 

informiralo o programima, aktivnostima i koncertima, a sedmu godinu za redom tiskan je 

kalendar DND-a za 2015. godinu. 

 

 

Medijska prezentacija  

Medijska prezentacija svih akcija, aktivnosti, programa i projekata DND-a Zabok provodila se 

i u 2014. godini putem emisija na radio Zaboku, radio Kaju, Radio Stubici, radio Hrvatsko 

Zagorje Krapina, članaka u Večernjem listu, Zagorskom listu, Zabočkom listu te prilozima na 

NetTV-u, Jabuci TV-u i HTV-u, Dobro jutro, Hrvatska. Sve aktivnosti bile su objavljene na 

službenoj web stranici Grada Zaboka: www.zabok.hr, Društva Naša djeca Zabok: 

www.dndzabok.hr i Saveza DND Hrvatske: www.savez-dnd.hr te facebook-u DND-a Zabok i 

Saveza DND-a Hrvatske. 

 

 

 Mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

U 2014. godini nastavljena je suradnja s HZZ-om u okviru zapošljavanja u javnom radu – 

pojedinačni projekti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te je na programu „Logopedske 

vježbe za djecu“ bila zaposlena Ivana Jurina do 30. travnja 2014., „Likovno-kreativne 

aktivnosti za djecu“ – Sonja Pavlina i njena zamjena Svebor Krčelić do 30. lipnja i 

„Promotivne i kreativne aktivnosti u DND Zabok“ – Nikolina Tustić do 10. prosinca 2014. 

Od 1. kolovoza do 31. prosinca preko iste mjere zaposlili smo Mateju Štokan na programu 

„Ekološke radionice i aktivnosti s djecom u prirodi“, ali s obzirom na to da se mjera javni 

radovi više ne pokriva u 100% iznosu nismo bili u mogućnosti daljnjeg zapošljavanja. 

 

 

 Donatori i sponzori 

U 2014. godini na Natječaju za udruge dobili smo financijsku potporu od Krapinsko-zagorske 

županije te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za projekt „Zdravo i fino“, a velika 

potpora našem radu su brojni donatori i sponzori koji kontinuirano pomažu aktivnosti i 

programe DND-a. 

 

 

Vrijednost volonterskog rada 

Akcije, aktivnosti, programi i projekti Društva Naša djeca Zabok provode se uz nesebično 

zalaganje volontera i volonterki DND-a koji svoje slobodno vrijeme daruju djeci i za dobrobit 

djece. Brojne volonterke i volonteri svih dobnih skupina bili su uključeni u 2014. godini u 

rad, aktivnosti, akcije, programe i projekte DND-a Zabok i dali svoj veliki doprinos kako radu 



DND-a tako i promociji volontiranja s ciljem vrednovanja i prepoznavanja volonterskih 

aktivnosti kako bi se ukazalo na značaj volontiranja za razvoj suvremenog demokratskog 

društva u kojem svaki pojedinac ima pravo i odgovornost dati doprinos i u kojem se takav 

doprinos cijeni. Na taj način volonterski rad još u većoj mjeri postaje prepoznatljiv s ciljem 

jačanja svijesti o vrijednosti i važnosti volonterskog rada. Društvo Naša djeca Zabok prema 

Zakonu o volonterstvu svake godine podnosi Ministarstvu socijalne politike i mladih Izvješće 

organizatora volontiranja te je u 2014. godini DND Zabok okupilo 103 volontera i volonterki 

koji su za dobrobit djece darovali 1563 volonterska sata. Tajnica Društva Naša djeca Zabok u 

ime Saveza DND-a Hrvatske u 2014. godini imenovana je u Nacionalni odbor za razvoj 

volonterstva RH koji djeluje u Ministarstvu socijalne politike i mladih. 

 

 

Suradnja  

Društvo Naša djeca Zabok kao nositelj aktivnosti i programa za djecu u njihovom slobodnom 

vremenu surađuje sa svim institucijama i udrugama u gradu: Dječji vrtić Zipkica, Osnovna 

škola K.Š. Gjalskog, Gradska knjižnica, Srednja škola Zabok, Gimnazija AGM, Škola za 

umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću, Centar za socijalnu skrb, Crveni križ, udruga Mraz, udruga 

Gokul, Mreža udruga Zagor, Sportsko društvo Ku-ku-ri-ku i Grad Zabok. Jako dobro surađuje 

sa Savezom DND Hrvatske kao i s drugim osnovnim Društvima Naša djeca u Hrvatskoj, a 

putem EU projekata povezali smo se s Društvom širjenja uporabnih znanj i Centrom za mlade 

iz Krškog. 

 

 

Grad Zabok nas je u 2014. godini pratio u svim našim aktivnostima, akcijama, projektima i 

programima koje zajednički provodimo u okviru Akcije „Grad Zabok – prijatelj djece“, 

prezentirajući postignuća na svim područjima, što smo i dokazali organizirajući 8. Susret 

Gradova i općina prijatelj djece koji se održao u Zaboku. Posebno važnu ulogu u tome ima 

dječja participacija, a upravo uvažavajući dječja mišljenja, prijedloge i inicijative Grad Zabok 

potvrđuje činjenicu da s ponosom nosi prestižnu titulu Grad Zabok – prijatelj djece. 

 

 

 

 

 

Predsjednica DND-a Zabok     Tajnica DND-a Zabok 
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