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IZVJEŠTAJ DRUŠTVA NAŠA DJECA ZABOK 

ZA 2016. GODINU 
 

Društvo Naša djeca Zabok tijekom 2016. godine provodilo je mnogobrojne 

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

 

U Gradu Zaboku za 2016. godinu raspisani su natječaji za udruge te je novost da su u 2016. 

godini razdvojili rad Logopedskog kabineta i DND-a -institucionalna potpora. Za Logopedski 

kabinet je potpisan Ugovor na dvije godine, a svaki Program dobiva 115.000,00 kn. 

 

PROGRAMI 

 

 Logopedski kabinet 

U aktivnosti Logopedskog kabineta u 2016. godini bio je uključen velik broj djece s 

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

prvoj polovici 2016. bilo je uključeno 133 djece, dok je u drugoj polovici 2016. bilo 

uključeno 118 djece. Od 11. svibnja 2015. godine magistra logopedije Manuela Pilatuš 

zaposlena je u Društvu Naša djeca Zabok kao zamjena za vrijeme trajanja rodiljnog i 

roditeljskog dopusta voditeljice Logopedskog kabineta Tamare Miletić Damjanović, a od 13. 

ožujka 2016. voditeljicu Logopedskog kabineta mijenja Sana Čako do povratka s roditeljskog 

dopusta u kolovozu 2016. godine. Redovito se održava savjetovanje i edukacija roditelja 

putem radionica i sastanaka te edukacija i stručno usavršavanje odgajatelja i učitelja. Krajem 

2016. godine Grad Zabok prekida Ugovor Društvu Naša djeca Zabok za Logopedski kabinet s 

obrazloženjem da u DV Zipkica postoji povećan broj djece te da će od 1. siječnja 2017. Grad 

financirati logopeda u DV Zipkica 

 

 

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 2015./2016. završila je s radom krajem 

svibnja 2016. godine, a Igraonicu je vodila Danijela Sović. Za školsku godinu 2016./2017. 

Igraonica je s radom započela u listopadu, a voditeljica je bila tajnica DND-a Jasenka 

Borovčak. S obzirom na to da se DND Zabok tijekom ljeta iselilo iz prostorije Dječjeg vrtića 

Zipkica u kojoj se odvijala Igraonica, od listopada 2017. Igraonica se održava u prostoru 

DND Zabok u staroj zgradi policije te je smanjen broj djece zbog veličine prostora. 



U prosincu je organizirano kićenje bora u Gradskoj knjižnici K.Š. Gjalski i gledanje 

animiranih filmova s KIKI festivala. U provođenje Igraonice uključuju se srednjoškolski 

volonteri, kao asistenti/pomagači voditeljici Igraonice. 

 

 

Dječji forum  

Dječji forum redovito je održavao radionice jednom tjedno na temu dječjih prava s 

voditeljicom Romanom Turk Tisanić do lipnja 2016. godine. Predstavnice Dječjeg foruma 

DND-a Zabok Karla Kutleša i Klara Mužar sudjelovale su u svibnju 2016. na 11. Susretu 

djece iz Dječjih foruma Hrvatske sa saborskim zastupnicima u Hrvatskom saboru. Karla i 

Klara su u ime Dječjeg foruma Zabok predstavile temu „Pravo na mobitel = pravo na 

informacije“ te iznijele stavove zabočkih forumaša o korištenju mobitela do kojih su došli. 

Dječji forum nastavio je s radom u listopadu 2016., a u rad DF uključuju se nova 

zainteresirana djeca. Od listopada 2016. Dječji forum vodi tajnica DND-a a pomažu  joj bivše 

forumašice, buduće voditeljice DF Jana Borovčak i Neda Novosel. Povodom Dana 

Konvencije UN-a o pravima djeteta napravljena je izložba koja je postavljena na Trgu K.Š. 

Đalski te su forumašice bile uključene u kreativne radionice izrade božićnih ukrasa. 

 

 

Dječje Gradsko vijeće 

Dječje Gradsko vijeće grada Zaboka redovito je jednom mjesečno tijekom 2016. godine 

održavalo sjednice i radionice prema zadanom Programu rada: Kultura ponašanja, Utjecaj 

glazbe na djecu, Nenasilno rješavanje sukoba, Važnost prijateljstva, Ovisnosti, Djeca u 

bolnici. 3. i 4. lipnja 2016. zajedno s DND-om Zabok, Gradom Zabokom i Krapinsko-

zagorskom županijom DGV je bio domaćin 12. Susreta Dječjih vijeća Hrvatske, a 

predstavnice DGV-a Eva Vrgoč, Ana Marija Starinec i Lada Iveković sudjelovale su  na 10. 

Susretu Gradova i općina  prijatelja djece u  Ogulinu. Dječje gradsko vijeće u Dječjem je 

tjednu posjetilo Gradonačelnika te su mu iznijeli neke svoje prijedloge od kojih je realizirano 

postavljenje javne rasvjete u Ulici Vladimira Nazora, a izgradnja fontane u parku Milana 

Prpića je u realizaciji. U studenomu 2016. donesen je Program rada za 2016./2017. godinu 

koji je predan u Grad. U listopadu 2016., u drugoj godini VI. mandata, u rad DGV-a uključili 

smo i predstavnike petih razreda, a vijećnici i vijećnice također se uključuju u sve aktivnosti 

DND-a Zabok kroz odgoj za volontiranje prilikom organizacije različitih događanja – Dan 

igara, Noć vještica, posjet djeci u bolnici. 

U sklopu projekta „Prebaci na volontiranje“, koji je započeo 2015. godine, u 2016. godini je 

završena volonterska akcija uređenja praktikabli (stepenica) za zbor, a u svibnju 2016. 

oslikavanje stepenica kod Osnovne škole K. Š. Gjalskog. Tijekom ljetnih praznika u srpnju 

organizirana je volonterska akcija oslikavanja zida kod Osnovne škole K.Š. Gjalskog Zabok. 

U 2016. godini nastavljen je 3. ciklus projekta „Zdravo i fino“ te su održane tri radionice 

zdravoga kuhanja s djecom u ugostiteljskom kabinetu Srednje škole Zabok i provedena je 

vršnjačka edukacija i predstavljanje projekta “Zdravo i fino” u Osnovnoj školi K.Š. Gjalskog 

Zabok.  
 

 Zabočki mališani 

Dječji zbor „Zabočki mališani“ redovito dva puta tjedno ima probe koje se održavaju u 

Osnovnoj školi K.Š Gjalskog. Povodom Međunarodnog dana zdravlja 9.4.2016. održana je 

promocija CD-a „Zdravo i fino“, u sklopu istoimenog projekta. Koncert je najavljen u emisiji 

HTV-a „Dobro jutro Hrvatska!“ nastupom Zabočkih mališana u kojoj je promoviran projekt 

„Zdravo i fino“ i održana kratka demonstracija kuhanja.  

Zabočki su mališani 7. svibnja sudjelovali na Smotri dječjeg stvaralaštva Saveza DND-a 

Hrvatske u Našicama, a godišnji koncert održali su u sklopu 12. Susreta Dječjih vijeća 

Hrvatske koji je održan u Zaboku. Tijekom lipnja snimljen je spot za pjesmu „Ne treba nam 

šećer“ s CD-a „Zdravo i fino“ koji je u rujnu promoviran na „Dobro jutro, Hrvatska!“ i 

postavljen na YouTube. 

U rujnu su počele redovite probe i upisi novih članova te su Zabočki mališani krajem rujna 

nastupali na Zlatnoj jeseni zabočkoj, 25. studenog 2016. na humanitarnoj priredbi u 



organizaciji OŠ K.Š. Gjalskog „Kad se male ruke slože s ljubavlju sve se može“, 6.12 na 

priredbi povodom Svetog Nikole u organizaciji DND-a te na završnoj priredbi učenika OŠ 

K.Š. Gjalskog na kraju I. polugodišta 23.12.2016. godine. 

 

 

Čitaj mi! 

Program Čitaj mi! - aktivnost ranog glasnog čitanja djeci nastavio se i u 2016. godini i 

provodio se svakog prvog ponedjeljka u mjesecu u 17.00 sati u Gradskoj knjižnici K.Š. 

Gjalski do kraja svibnja te je ponovno krenuo u Dječjem tjednu i održava se uz obilježavanje 

važnih datuma, a u čitanje uključujemo volonterke DND-a Zabok. 

 

 

Plesna radionica 

Radionice suvremenog plesa održavale su se za djecu predškolskog uzrasta. Plesna je 

radionica školsku godinu 2015./2016. završila s radom krajem svibnja 2016., a voditeljica 

plesnih radionica je Tatjana Zrinski. 

 
 

Likovno-kreativne radionice 

Likovno-kreativne radionice za djecu održavaju se vezano uz obilježavanje prigodnih datuma, 

a to su uskršnje radionice, radionice povodom Noći vještica i božićne radionice izrade ukrasa 

za bor. U Gradskoj knjižnici organizirana je prigodna uskršnja izložba te kićenje bora s 

djecom iz Igraonice „Kutić slikovnica“. 
 

 

Ostale akcije i aktivnosti 

 9.2. – Dječji Fašnik 

 11.2. – posjet dječjem odjelu povodom Svjetskog dana bolesnika 

 16.4. – Sudjelovanje na Skupštini Saveza DND Hrvatske 

 17.9. - Dan igara  

 10.5. – povodom Dana obitelji održana je kreativna radionica za djecu i njihove 

roditelje  

 28.5. – U suradnji s RBK Ku-Ku-Ri-Ku, KO Akcije Zdravi grad Zabok i Zavodom za 

javno zdravstvo KZŽ, prigodnom biciklijadom obilježen je 31.5. – Svjetski dan 

nepušenja 

 16.-18.6. – 5. Europska škola socijalne pedijatrije – sudionici posjetili Grad Zabok 

 8. i 9.7. – sudjelovanje na Ljetnoj školi Saveza DND Hrvatske i NIVEA edukaciji za 

likovno-kreativne i dramsko-lutkarske radionice 

 2.- 9.8 – ljetovanje djece slabijeg materijalnog stanja u organizaciji OŠ K.Š. Gjalskog 

Dječji tjedan: 3. - 9. listopada  
 ponedjeljak 3.10. – Međunarodni dan djeteta 

 10:00 - Zabavne igre u DV i OŠ 

 17:00 - Čitaj mi! – Gradska knjižnica 

 utorak 4.10.:  

 11:00 - posjet djece i aktivista DND-a Gradonačelniku 

 17:00 - počela Igraonica „Kutić slikovnica“ – stara zgrada policije 

 Srijeda 5.10. 

 10:00 - predstava za DV i I. i II.razred OŠ- Crvenkapica – Teatar Poco Loco 

 13: 00 - animirani film za III. i IV. razrede OŠ – Dječak i svijet 

 četvrtak 6.10. 

 17:00 – NIVEA projekt – izrada igara i igračaka – radionica za djecu i roditelje 

 Subota 8.10. 

 Radionica DF i DGV „Ovisnosti“ 

 31.10. – Noć vještica – Vještičje igre u Parku Milana Prpića  



 22.11. – Savjetovanje G/O- prijatelji djece u Zagrebu - dobivena povelja za Naj akciju 

„Prebaci na volontiranje!“ 

 5.12. – Međunarodni dan volontera – Konferencija – VC VolontirAJMO 

 6.12. – Sveti Nikola na dječjem odjelu i Nikolinjska svečanost u kinu 

 7.12. – održana Konferencija „Županije-prijatelji djece“ u Zaboku 

 10.12. – sudjelovanje na Skupštini Saveza DND-a Hrvatske 

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

 20.12. – Kićenje božićne jelke u Gradskoj knjižnici 

 22.12. – Djed Mraz na dječjem odjelu  
 

 

 5. KIKI Festival 

5. KIKI Festival – međunarodni festival dječjeg filma organiziran je u suradnji s udrugom 

Gokul od 25. do 28. travnja te je 2016. produljen na četiri dana. Filmski program sastojao se 

od pet programa u konkurenciji u kojima je prikazano preko 40 filmova iz 25 zemalja širom 

svijeta te program partnera Camere-etc iz Belgije. 5. KIKI Festivalu prisustvovalo je preko 

3500 posjetitelja - djece, učitelja i odgajatelja, najviše do sada, a Festival je bio bogat 

predfestivalskim i popratnim programima. Popratni program festivala započeo je i prije 

službenog otvorenja te je u prostorijama DND-a Zabok održana radionica cut-out animacije 

partnera Cemere-etc iz Belgije. Za vrijeme trajanja festivala, u sklopu projekta EDIT comics,  

u OŠ Veliko Trgovišće održavala se radionica TV reportaže i radionica animiranog filma 

Škole animiranog filma Čakovec. U Zaboku je održana predstava i radionica Teatra sjena 

„Tripstih'“, predstava Teatra Poco Loco – program „Priča mi se priča“ s predstavom 

„Palčica“, Izložba u sklopu platforme EDIT comics u kinu i Zelenoj dvorani te promocija 

knjige Nene Lončar “Bio sam pas i opet sam” u Gradskoj knjižnici K.Š. Gjalski Zabok. Dječji 

žiri u sastavu Antonio Tramišak, Nika Augustinović i Ana Potočki glavnu je nagradu 

dodijelio njemačkom filmu „Poklon“ dok su posebne pohvale dodijeljene filmovima: „Moj 

najdraži mobitelu“ i „Johnny Express“. 
 

 

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 i akcijama, a za djecu se organiziraju predstave i druga događanja povodom 

prigodnih blagdana: Dječji tjedan, Sveti Nikola, Djed Mraz… U 2016. godini DND Zabok 

uključio se u obilježavanje Svjetskog dana bolesnika te su za djecu na odjelu izrađene 

prigodne čestitke i igračke u suradnji sa Školom za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok. 
 

 

Akcija „Gradovi i općine prijatelji djece“ 

Po prvi put  Koordinacijski odbor Akcije predložio je da se za  djecu organizira Dječji fašnik 

u Zaboku. Na sam fašnik, u parku Milana Prpića, organiziran je prigodan program u kojem su 

sudjelovali Dječji vrtić Zipkica i Osnovna škola K.Š. Gjalskog. U okviru Akcije, Društvo 

Naša djeca Zabok organiziralo je 3. i 4. lipnja 12. Susret Dječjih vijeća Hrvatske u Zaboku. U 

sklopu Susreta održan je seminar-edukacija za nove voditelje Dječjih vijeća. S predstavnicima 

DGV-a sudjelovali smo 1. listopada na  10. Susretu Gradovi i općine prijatelji djece u Ogulinu 

gdje smo predstavljali i projekt „Prebaci na volontiranje!“ te 22. studenoga na godišnjem 

Savjetovanju koordinatora Akcije G/O – prijatelji djece u Zagrebu na kojem je Gradu Zaboku 

upravo za projekt DND-a Zabok „Prebaci na volontiranje!“, dodijeljena Povelja za Naj-akciju. 

Za roditelje, odgajatelje i učitelje organizirano je predavanje povodom 17. svibnja Dana 

obitelji „Utjecaj nasljeđa i vanjskih čimbenika na rani razvoj mozga“, prof. dr. sc. Milivoj 

Jovančević, spec. pedijatar i „Razvoj dječjeg mozga prije rođenja“, prof. dr. sc. Aida 

Salihagić Kadić. Od 16.-18. lipnja Središnji Koordinacijski odbor Akcije i Savez DND-a 

Hrvatske organizirali su 5. Europsku školu socijalne pedijatrije u Zagrebu u sklopu koje su 

sudionici posjetili Grad Zabok – prijatelj djece, a  u Zagrebu je predstavljen projekt DND-a 

„Zdravo i fino“  



 

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 ugostili su gradonačelnik Grada 

Zaboka Ivan Hanžek i predsjednica DND-a Zabok Sonja Borovčak. U 2016. godini, uz zlatni 

grb Grada Zaboka, djeca su dobila na poklon i CD-ove Zabočkih mališana “Gle igre li 

krasne” i „Veliki i mali“ kako bi mogli uživati u poznatim dječjim hitovima. 

 

 

 Projekti 
Volonterski centar VolontirAJMO 

Društvo Naša djeca Zabok partner je na projektu „Volonterski centar VolontirAJMO“ Mreži 

udruga Zagor financiranog od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 

te u sklopu projekta sudjeluje u svim projektnim aktivnostima. Održana je edukacija za 

volontere/ke i organizatore volontiranja, sudjelovali smo u organizaciji i provođenju foto 

natječaja i natječaja za kratki tekst o volonterstvu, informiranje srednjoškolaca/ki o Potvrdi o 

kompetencijama stečenim kroz volontiranje, objavljen je E-bilten o volonterskim 

aktivnostima i obilježen je Međunarodni dan volontera.  

 

Prebaci na volontiranje!  

U sklopu projekta „Prebaci na volontiranje“ koji je započeo 2015. godine u 2016. godini je 

završena volonterska akcija uređenja praktikabli za zbor u koju su bili uključeni članovi i 

članice Dječjega gradskog vijeća. Volonterske akcije Dječjeg gradskog vijeća nastavljene su i 

dalje povodom manifestacije Hrvatska volontira u svibnju kada su oslikane dvoje stepenice 

kod Osnovne škole K. Š. Gjalskog. Tijekom ljetnih praznika organizirana je volonterska 

akcija oslikavanja zida kod Osnovne škole K.Š. Gjalskog Zabok. Ideju za oslikavanje i 

uređenje grada Zaboka dala su sama djeca, članovi i članice Dječjeg gradskog vijeća. Na taj 

način će se urediti, uljepšati i ukrasiti sve dostupne površine i zidovi kako bi djeci i svima koji 

žive i dolaze u grad Zabok bilo privlačno i lijepo. 

 

Zdravo i fino 

Projekt „Zdravo i fino” nastavio se i u 2016. godini te je već u ožujku 2016. pokrenut novi 

ciklus radionica zdravoga kuhanja za djecu, ponovno na samu inicijativu djece iz Dječjeg 

gradskog vijeća, odnosno nove generacije DGV-ovaca koji su predložili da se projekt „Zdravo 

i fino” nastavi. Koncept ovog trećeg ciklusa radionica kuhanja jest upoznavanje i korištenje 

najzdravijih namirnica svijeta te upoznavanje djece s različitim domaćim i svjetskim 

nacionalnim kuhinjama i jelima. U 2016. Godini, u sklopu projekta, održana je promocija CD-

a „Zdravo i fino” Zabočkih mališana, snimljen je glazbeni spot za pjesmu „Ne treba nam 

šećer” te su održane tri radionice zdravoga kuhanja u ugostiteljskom kabinetu Srednje škole 

Zabok, partnera na projektu. Projekt je predstavljen u Srednjoj školi Pregrada, na 

manifestaciji „Kriški oblizeki” u Križu, Gradskoj knjižnici u Samoboru te je provedena 

vršnjačka edukacija i predstavljanje projekta „Zdravo i fino” u Osnovnoj školi K.Š. Gjalskog 

Zabok. 

 

 

Publikacije i promidžbeni materijali 

U 2016. godini za novi III. ciklus projekta „Zdravo i fino“ sašivene su pregače s logom 

projekta za nove polaznike radionica zdravoga kuhanja, za promociju CD-a Zdravo i fino 

tiskane su majice s logom koji se nalazi na CD-u te su napravljeni bedževi i kuhačice s logom 

projekta. Za 12. Susret Dječjih vijeća Hrvatske tiskane su mini vrećice s natpisom 12. Susret 

DV te su izrađeni blokovi i olovke za sve sudionike Susreta. Povodom Sv. Nikole sašivene su 

vrećice za djecu, u suradnji sa Školom za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok. Za 

pojedina događanja kao što su: Dječji fašnik, promocija CD-a Zdravo i fino Zabočkih 



mališana, 12. Susret DV Hrvatske, Dan igara, Dječji tjedan, Noć vještica tiskani su plakati 

kako bi se što veći broj roditelja i djece informirao o programima i aktivnostima. 

 

 

Medijska prezentacija  

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

i u 2016. godini putem emisija na radio Zaboku, radio Kaju, Radio Stubici, radio Hrvatsko 

Zagorje Krapina, Hrvatskom radiju, članaka u Zagorskom listu, Zabočkom listu, časopisu 

Sensa te prilozima na Jabuci TV, Mreža TV i HTV-u. 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. 

 

 

 Donatori i sponzori 

U 2016. godini na Natječaju za udruge dobili smo financijsku potporu od Krapinsko-zagorske 

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

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

DND-a kako financijski tako i u robi i uslugama. 

 

 

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. Za nove volontere/ke koji su uključeni u rad Igraonice Kutić slikovnica održana je 

edukacija koju je vodila volonterka DND-a i kreatorica programa Igraonice Zvjezdana Balija. 

Brojne volonterke i volonteri svih dobnih skupina bili su uključeni u 2016. 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. 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 nadležnom Ministarstvu Izvješće organizatora volontiranja 

te je u 2016. godini DND Zabok okupilo 113 volontera i volonterki koji su za dobrobit djece 

darovali 1783 volonterskih sati. Tajnica Društva Naša djeca Zabok, u ime Saveza DND-a 

Hrvatske, do rujna 2016. godine bila je članicom Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva 

RH  u mandatu od 2014.-2016. godine koji djeluje u Ministarstvu za demografiju, obitelj, 

mlade i socijalnu politiku. 

DND Zabok na Natječaj Krapinsko-zagorske županije za Volontera/ku godine 2015. 

kandidiralo je Sandru Benčić koja je postala „Volonterka godine“, a predsjednica DND-a 

Zabok povodom 70. godina UNICEF-a dobila je priznanje „Prijateljica generacijama djece“. 

 

 

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, Ansambl Zabok, Sportsko društvo Ku-ku-ri-ku, RBK Ku-ku-ri-

ku  i Grad Zabok. Jako dobro surađuje sa Savezom DND Hrvatske kao i s drugim osnovnim 

Društvima Naša djeca u Hrvatskoj. 

 

 

Tajnica DND-a Zabok     Predsjednica DND-a Zabok

      

   Jasenka Borovčak                                      Sonja Borovčak 

      


