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IZVJEŠTAJ DRUŠTVA NAŠA DJECA ZABOK 

ZA 2017. GODINU 
 

Društvo Naša djeca Zabok tijekom 2017. godine provodilo je mnogobrojne 

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

 

 

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 2016./2017. završila je s radom krajem 

svibnja 2017. godine, a Igraonicu je vodila tajnica DND-a Jasenka Borovčak. Za školsku 

godinu 2017./2018. Igraonica je s radom započela u listopadu u Dječjem tjednu, a voditeljica 

Igraonice u tom je periodu bila volonterka DND-a Lorena Martinić. Igraonica se održava u 

prostoru Društva Naša djeca Zabok u staroj zgradi policije. U prosincu je tradicionalno 

organizirano kićenje bora u Gradskoj knjižnici K.Š. Gjalski uz igre, ples i druženje. U 

provođenje Igraonice uključuju se srednjoškolski volonteri, kao asistenti/pomagači voditeljici 

Igraonice. 

 

 

Dječji forum  

Dječji forum redovito održava radionice jednom tjedno (subotama) s voditeljicama Janom 

Borovčak, Nedom Novosel i Jasenkom Borovčak, a zajedno s DGV-om u svibnju su započeli 

s projektom „Mala početnica medijske pismenosti“. Predstavnice Dječjeg foruma Ana Grah, 

Katarina Ravlić i Lana Repovečki sudjelovale su u srpnju 2017. na 19. Susretu Dječjih 

foruma Hrvatske u Zagrebu i 12. Susretu predstavnika DF sa saborskim zastupnicima te 

predstavile temu „Pravo na zdravu prehranu“. U rujnu 2017. nastavljene su radionice Dječjeg 

foruma te projekt „Mala početnica medijske pismenosti“ koji se provodi zajedno s članovima 

i članicama Dječjeg gradskog vijeća. Povodom Dana Konvencije UN-a o pravima djeteta 

napravljena je interaktivna izložba koja je postavljena u Gradskoj knjižnici K.Š. Gjalski. 

Forumaši su se također uključili u uskršnje radionice i postavili prigodnu izložbu u Gradskoj 

knjižnici te u kreativne radionice izrade božićnih ukrasa. Dio članica i članova Dječjeg 

foruma također je tijekom ljeta u sklopu projekta „Prebaci na volontiranje!“ bilo angažirano u 

volonterskoj akciji „Kante kulerice“.  



Voditeljice DF-a su Jana Borovčak i Neda Novosel. Neda je završila seminar za osnivače i 

voditelje Dječjih foruma u organizaciji Saveza DND Hrvatske, a Jana seminar „Razvijanje 

medijske pismenosti kod učenika“ u organizaciji Foruma za slobodu odgoja. 

 

 

Dječje Gradsko vijeće 

Dječje Gradsko vijeće grada Zaboka redovito je jednom mjesečno tijekom 2017. godine 

održavalo sjednice i radionice prema zadanom Programu rada: Slobodne aktivnosti, Medijska 

kultura/pismenost, Što djeca grada Zaboka očekuju od odraslih, Zanimanja, Europska kultura 

– tradicija, Dječja prava. 

U sklopu projekta „Prebaci na volontiranje!“, povodom manifestacije Hrvatska volontira, u 

svibnju je započela volonterska akcija uređenja i oslikavanja kanti za smeće pod nazivom 

„KANTE KULERICE – ako se kanta nasmije nasmij se i ti pa u nju smeće ubaci“ na samu 

inicijativu članova i članica DGV-a. Akcija je nastavljena tijekom školskih praznika te je dio 

članova/ica Dječjeg Gradskog vijeća tijekom ljeta bilo angažirano u volonterskoj akciji 

„Kante kulerice“ koja je završila krajem kolovoza, a u listopadu su, za potrebe snimanja 

spota, oslikane su još dvije kante kod Osnovne škole K.Š. Gjalskog. 

Nastavljen je i projekt „Zdravo i fino“ koji se provodi s članovima i članicama DGV-a u III. 

ciklusu u 2016./2017. godini. Održane su još dvije radionice zdravoga kuhanja u 

ugostiteljskom kabinetu Srednje škole Zabok, radionica za djecu u Centru za odgoj i 

obrazovanje Krapinske Toplice te vršnjačka edukacija i predstavljanje projekta „Zdravo i 

fino“ u Osnovnoj školi Veliko Trgovišće i OŠ K.Š. Gjalskog – PŠ Špičkovina. 25. kolovoza 

održana je završna promocija III. ciklusa projekta „Zdravo i fino“ promocijom kuharice 

„Zdrava i fina jela iz cijelog svijeta“. 

U sklopu Programa rada, članovi i članice DGV-a predložili su posjete djeci u bolnici pa se 

zajedno s knjižnicom Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, koja je povodom 

Međunarodnog dana darivanja knjiga 14. veljače i u sklopu kampanje „I ja želim čitati“ 

tijekom veljače organizirala prikupljanje slikovnica i dječjih knjiga za Odjel za pedijatriju OB 

Zabok, organizirao prigodan program i posjet dječjem odjelu u kojem su sudjelovali članovi i 

članice Dječjeg gradskog vijeća i učenice ŠUDIGO-a. 

Članovi/ce DGV-a i DF-a bili su na nagradnom izletu u Zagrebu, 9. svibnja 2017. Posjetili su 

Savez DND-a Hrvatske, dječju pravobraniteljicu gdje su predstavili svoj rad, pogledali 

predstavu „Petar Pan“ i bili na Europskom trgu povodom Dana Europe. 

Predstavnice DGV-a Eva Vrgoč i Dora Vranić sudjelovale su 8. i 9. rujna na 13. Susretu 

Dječjih vijeća Hrvatske u Vinkovcima te su predstavile projekt „Kante kulerice“ i „Zdravo i 

fino“. Predstavnice DGV-a i DF-a Inga Sadaić, Ana Grah i Vanja Zajec sudjelovale su na 11. 

Susretu Gradova i općina prijatelja djece u Stubičkim Toplicama. Svi su vijećnici iz VI. 

saziva u Dječjem tjednu posjetili gradonačelnika i iznijeli mu svoje prijedloge. Tim je 

aktivnostima i završen VI. mandat DGV-a u 2016./2017. godini. 

 

U rujnu 2017. u Osnovnoj školi K.Š. Gjalskog održani su izbori za novi VII. saziv te je 

održana konstituirajuće sjednica DGV-a 7. studenoga u Gradskoj vijećnici Grada Zaboka na 

kojoj je bio prisutan gradonačelnik Ivan Hanžek i zamjenica Valentina Đurek te je izabrana 

dječja gradonačelnica Dora Vranić i njezin zamjenik Lovro Mutavčić. Dječje gradsko vijeće 

donijelo je Program rada za 2017./2018. godinu koji Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 

8. sjednici održanoj 14. prosinca prima na znanje te podržava Program rada Dječjeg gradskog 

vijeća Grada Zaboka za 2017./2018. godinu. 

 

Povodom Međunarodnog dana prava djeteta 20. studenog 2017. godine, Ministarstvo za 

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku pridružilo se UNICEF-ovoj globalnoj akciji 

#KidsTakeOver, a u sklopu simbolične akcije „Dan kada djeca preuzimaju svijet“ naša dječja 

gradonačelnica Dora i zamjenik Lovro zamijenili su uloge s ministricom, Nadom Murganić i 

državnim tajnikom, Marinom Strmotom. 

 
 
 



 Zabočki mališani 

Dječji zbor „Zabočki mališani“ redovito dva puta tjedno održava probe u Osnovnoj školi K.Š 

Gjalskog. 2. travnja 2017. „Zabočki mališani“ nastupili su u KD Vatroslav Lisinski u Zagrebu 

na koncertu „En ten tini“ u organizaciji RTL televizije i Menarta te su promovirali svoje 

hitove En ten tini, Kad si sretan i Ne treba nam šećer, a tom su prigodom napravljene nove 

majice za Zabočke mališane. 28. svibnja Zabočki su mališani održali Godišnji koncert na 

kojem su sudjelovali i neki bivši članovi u ulozi glazbene pratnje. Dio Zabočkih mališana 

nastupao je na promociji III. ciklusa projekta „Zdravo i fino“ i kuharice „Zdrava i fina jela iz 

cijelog svijeta“ s repertoarom pjesama s CD-a „Zdravo i fino“. U rujnu su počele redovite 

probe i upisi novih članova, a početkom listopada Zabočki mališani nastupali su na Zlatnoj 

jeseni zabočkoj. Od 20. do 22. listopada sudjelovali su na Smotri dječjeg stvaralaštva Saveza 

DND-a Hrvatske u organizaciji DND-a Poreč, 6.12 na priredbi povodom Svetog Nikole u 

organizaciji DND-a te na završnoj božićnoj priredbi učenika OŠ K.Š. Gjalskog na kraju I. 

polugodišta 22.12. 2017. 

U 2017. godini snimljene su dvije nove pjesme: pjesma o volontiranju „Samo volontiraj!“ i 

Himna Društva Naša djeca u koju su uključene i bivše pjevačice, a materijal će se koristiti za 

novi CD Zabočkih mališana povodom 25 godišnjice u 2018. godini. 

 

 

Čitaj mi! 

Program Čitaj mi! - aktivnost ranog glasnog čitanja djeci nastavio se i u 2017. godini i 

provodio se svakog ponedjeljka u 17.00 sati u Gradskoj knjižnici K.Š. Gjalski do kraja svibnja 

te je ponovno krenuo u Dječjem tjednu, a u čitanje uključujemo volonterke i volontere DND-a 

Zabok. S programom „Čitaj mi“ sudjelovali smo u obilježavanju Međunarodnog dana života i 

tjedna posvećenog djeci u Velikoj galeriji Grada Zaboka. 

 

 

Bajkaonica 

Novi program „Bajkaonica“ započet je nakon NIVEA edukacije u organizaciji Saveza DND 

Hrvatske. Edukaciju za program „Bajkaonice“ završila je volonterka Lorena Martinić dok je 

Zvjezdana Balija bila edukatorica na tom seminaru. Provedena je radionica izrade priče koju 

je vodila Zvjezdana te se 15 DND-a iz cijele Hrvatske natjecalo čija će priča pobijediti. 

Zahvaljujući volonterima DND-a pobijedila je priča DND-a Zabok „Leopard i dječak“ koja je 

tiskana u obliku slikovnice u limitiranom izdanju. U sklopu projekta dobiven je kutić 

Bajkaonica koji se sastoji od 20 jastučića, bannera projekta, svjetiljke, stolca, odjeće za 

pripovjedača i torbe za pripovijedanje, a Lorena je provela dvije Bajkaonice u sklopu NIVEA 

mjeseca pripovijedanja koji se obilježavao u studenom. 

 
 

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 

 25.2. – Dječji Fašnik 

 17.3. – posjet dječjem odjelu Opće bolnice Zabok 

 28.3. – organizirana predstava za djecu „Kako je Ješko pobijedio prehladu“ 

 28.3. – organizirano predavanje „Prehlada ili gripa – reci NE antibioticima“ 

 15.5. – povodom Dana obitelji održano je druženje za djecu i roditelje u sklopu 

programa “Čitaj mi!” 

 27.5. održana je Biciklijada – 6. Zabočka Kukurijada – u organizaciji RBK Ku-Ku-Ri-

Ku, Zdravi grad Zabok, Zavod za javno zdravstvo KZŽ i DND Zabok 

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

 30.9. - Dan igara  



 

 

Dječji tjedan: 2. - 8. listopada  
 ponedjeljak 2.10. – Međunarodni dan djeteta 

 10:00 – Tradicijske igre na Trgu K.Š. Đalski s DV i OŠ 

 17:00 – Čitaj mi! – Gradska knjižnica 

 utorak 3.10.:  

 17:00 – edukacija za volontere/ke u Igraonici „Kutić slikovnica“ 

 Srijeda 5.10.: 

 10:00 – KIKI 2 – za DV i OŠ (1. razredi) 

 četvrtak 6.10.: 

 12:00 – posjet djece i aktivista DND-a Gradonačelniku 

 Petak 6.10. 

 18:00 – nastup Zabočkih mališana na Zlatnoj jeseni zabočkoj 

 Subota 7.10.: 

 Radionica DF i DGV „Predrasude nisu fora, njih svatko riješiti se mora“ 

 

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

 2.12. – sudjelovanje na Znanstveno-stručnom skupu „Djetinjstvo i dječje prava“ u 

Varaždinu s temom „Prebaci na volontiranje! – uključivanje djece u volonterski svijet“ 

 5.12. – završno događanje NIVEA projekta „Neka odrastanje bude dječja igra“ – 

promocija slikovnice „Leopard i dječak“ DND-a Zabok 

 5.12. – Međunarodni dan volontera – Konferencija u sklopu projekta „VolontirAJMO“ 

 promocija pjesme „Samo volontiraj!“ 

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

 18.12. – Kićenje božićne jelke u Gradskoj knjižnici 

 22.12. – Djed Mraz na dječjem odjelu  

 

 

 6. KIKI Festival 

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

Gokul od 24. do 28. travnja 2017. Filmski program prikazivao se u Multimedijskom centru − 

kinu u Zaboku, a dio filmskog programa prikazao se 26. travnja i u Krapini. Svečano 

otvorenje 6. KIKI-ja održalo se u ponedjeljak, 24. travnja u Kinodvorani u Zaboku, a 

posebnost otvorenja bila je projekcija 3D filmova, koja je po prvi puta organizirana u suradnji 

s francuskim partnerima, organizacijom COURANT 3D. U pet festivalskih dana organizirano 

je osamnaest projekcija kojima je prisustvovalo preko 4500 posjetitelja – djece, učitelja i 

odgajatelja, najviše do sada, a Festival je bio bogat predfestivalskim i popratnim programima. 

O pobjedniku festivala odlučivao je dječji žiri do 15 godina starosti u sastavu: Dora Vranić, 

Petar Bašić i Igor Jadan. Nagrada za najbolji film Kiki festivala po odluci žirija dodijeljena je 

filmu „Ježeva kuća“, autorice Eve Cvijanović. Posebne pohvale žirija dodijeljene su 

filmovima „Animirani dnevnik“ (Journal animé)  i „Darrel“, koji je proglašen najsmješnijim 

filmom festivala.   

Za djecu su ponovo organizirane različite filmske radionice. Mjesec dana uoči festivala 

organizirana je radionica „Kako gledati film“, a za vrijeme trajanja festivala održala se 

Radionica animiranog filma pod vodstvom Jasminke Bijelić Ljubić iz Škole animiranog filma 

iz Čakovca, dok je vikend uoči festivala održana Radionica animacije i zvuka koju su vodili 

vrsni edukatori Andrea Martignoni i Roberto Paganelli iz talijanske kulturne organizacije 

OTTOmani. U popratnom je programu, u Gradskoj knjižnici K.Š. Gjalski, organizirano 

pripovijedanje bajki za najmlađe „Svijet bajki Đurđice Dropuljić“, te radionica robotike za 

djecu zagorskog informatičko-robotičkog kluba Sveti Križ Začretje. U sklopu 6. KIKI-ja 

održan je i stručni skup na temu „Pismenosti 21. stoljeća – medijska i filmska pismenost“. 

 

 

 

http://zirk.hr/


 

 

Akcija „Za osmijeh djeteta u bolnici“ 

U okviru Akcije, prema potrebi, volonterke DND-a odlaze 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 zahvaljujući  

raznim donacijama i akcijama. Tako se u 2017. godini organizirala akcija sakupljanja 

igračaka i slikovnica u suradnji s knjižnicom Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću 

Zabok i Volonterskog centra „VolontirAJMO“. Za djecu se organiziraju predstave i druga 

događanja povodom prigodnih blagdana te su ih tako posjetili Sveti Nikola i Djed Mraz uz 

dramsku igru učenika 3.c razreda „Darovi Djeda Mraza“ i s prigodnim poklonima. 

 

 
 

Akcija „Gradovi i općine prijatelji djece“ 

Po drugi put Koordinacijski odbor Akcije organizirao je Dječji fašnik u Zaboku. U subotu 

uoči fašnika, u parku Milana Prpića, organiziran je prigodan program u kojem su sudjelovala 

djeca Dječjeg vrtića Zipkica. Predstavnici DGV-a i DF-a te Grada Zaboka sudjelovali su 14. 

listopada na 11. Susretu Gradova i općina prijatelja djece u Stubičkim Toplicama, a 21. 

studenoga na godišnjem Savjetovanju koordinatora Akcije G/O – prijatelji djece u Zagrebu na 

kojem je Gradu Zaboku dodijeljena Povelja za Naj-akciju i to za projekt „50 godina igre, 

sreće i smijeha u Zipkici“ Dječjeg vrtića Zipkica. Za roditelje, odgajatelje i učitelje 28. ožujka  

organizirano je predavanje „Prehlada ili gripa – reci NE antibioticima“ te predstava za djecu 

„Kako je Ješko pobijedio prehladu“. U prosincu, povodom prosinačkih svečanosti, za djecu 

Dječjeg vrtića Zipkica i Osnovne škole K.Š. Gjalskog organizirana je prigodna božićna 

predstava. 

 

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 2017. godini, uz zlatni 

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

CD „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, 

a trajao je do 31. srpnja 2017. godine.  U sklopu Projekta Društvo Naša djeca Zabok sudjeluje 

u svim projektnim aktivnostima te je održano predavanje u Osnovnoj školi „Ljudevit Gaj“ u 

Krapini, edukacije za organizatore volontiranja, dvije javne akcije u Zaboku i Krapinskim 

Toplicama, obilježena je manifestacija „Hrvatska volontira!, dodijeljene su nagrade za 

fotografiju i kratki tekst o volonterstvu, objavljen je E-katalog i E-bilten o volonterskim 

aktivnostima. 

 

 

VolontirAJMO – jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za volontiranje 

Mreža udruga Zagor zajedno s partnerskim organizacijama Društvom Naša djeca Zabok, 

Krapinsko-zagorskom županijom, Lokalnom akcijskom grupom “Zagorje-Sutla”, Školom za 

umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Osnovnom školom Janka Leskovara, Volonterskim 

centrom Zagreb i ACT Grupom započela je 1. lipnja 2017. godine s provedbom projekta 

“VolontirAJMO – jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za volontiranje”. Predviđeno trajanje 

projekta je do 30. studenog 2018. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 704.473,28 kuna, 



a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog 

programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020. te Ureda za udruge Vlade Republike 

Hrvatske. U sklopu Projekta održane su edukacije „Menadžment volontera – uspostavljanje 

volonterskih programa u neprofitnim organizacijama“, a Društvo Naša djeca sa Zabočkim 

mališanima kreiralo je pjesmu o volontiranju „Samo volontiraj!” Tekst je napisala volonterka 

DND-a Ema Smolić, a glazbenu produkciju potpisuje Toni Eterović. Međunarodni dan 

volontera obilježen je 5.12. Konferencijom na kojoj je promovirana pjesma „Samo 

volontiraj!” te se počelo sa snimanjem i izradom promotivnog spota. 

 

 

#zavolontirAJMOse 

Mreža udruga Zagor u partnerstvu s OŠ Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, OŠ Bedekovčina, 

OŠ Đure Prejca Desinić i Društvom Naša djeca Zabok počela je s provedbom projekta 

#zavolontirAJMOse u okviru Izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u 

školskoj godini 2017./2018. u području „Otisak srca“ za volonterstvo djece i mladih u školi i 

zajednici, financiranog sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Projekt je 

započeo 1.listopada 2017. i traje do 30. lipnja 2018. Društvo Naša djeca Zabok uključeno je u 

sve aktivnosti projekta: edukaciju učitelja, radionice za učenike, provedbu natječaja za 

najbolji tekst o volontiranju i likovnog natječaja za izradu razglednica. 

 

 

Prebaci na volontiranje!  

U sklopu projekta „Prebaci na volontiranje!“ Društvo Naša djeca Zabok s članovima i 

članicama Dječjeg gradskog vijeća i Dječjeg foruma, povodom manifestacije Hrvatska 

volontira, započelo je s volonterskom akcijom „KANTE KULERICE – ako se kanta smije, 

nasmij se i ti pa u nju smeće ubaci!“. Ideja i cilj ovog projekta, prema mišljenju djece, bio je 

obojiti, oslikati i uljepšati kante za smeće kako bi potaknuli građane da smeće bacaju u kante 

za smeće, a istovremeno se kod djece i mladih razvija ekološka osviještenost. Akcija je 

nastavljena tijekom ljetnih praznika i završena je u kolovozu neposredno pred početak nove 

školske godine. Akciju je financirao Volonterski centar Zagreb u sklopu projekta „Odgoj za 

volontiranje u osnovnoškolskim klupama“. 

 

 

Zdravo i fino 

Projekt „Zdravo i fino” nastavio se u 2017. godini u sklopu III. ciklusa Projekta koji je 

započeo u proljeće 2016. na samu inicijativu djece iz DGV-a, a koncept ovog ciklusa 

radionica kuhanja bio je upoznavanje i korištenje najzdravijih namirnica svijeta.  U 2017. 

godini održane su dvije radionice zdravoga kuhanja za djecu u ugostiteljskom kabinetu 

Srednje Škole Zabok, jedna radionica u Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice te je 

nastavljena provedba vršnjačke edukacije članova/ica DGV-a za učenike Osnovne škole K.Š. 

Gjalskog Zabok i OŠ Veliko Trgovišće. 25. kolovoza 2017. održana je završna promocija III. 

ciklusa Projekta i promocija nove kuharice “Zdrava i fina jela iz cijelog svijeta”. 

 

 

Mala početnica medijske pismenosti 

Društvo Naša djeca Zabok s članovima i članicama Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća, 

započelo je 2017. godine u svibnju s provedbom projekta „Mala početnica medijske 

pismenosti“. Cilj Projekta je odgoj i obrazovanje djece o medijskoj pismenosti i utjecaju 

medija na djecu, promocija zaštite dječjih prava i privatnosti djece u medijima te 

senzibilizacija javnosti za medijsku pismenost. Kroz raznovrsne radionice djecu se educiralo 

o medijskoj pismenosti, stjecanju medijskih znanja i vještina koje doprinose poštivanju i 

zaštiti dječjih prava te razvijanju otvorenog, aktivnog, kritičkog stava i promišljanja djece 

prema medijima i medijskim sadržajima. Projekt financira Krapinsko-zagorska županija i 

Zagorski vodovod, a partner na projektu je Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok. 

 



 

Publikacije i promidžbeni materijali 

U 2017. godini u sklopu III. ciklusa projekta „Zdravo i fino“ izdana je nova kuharica „Zdrava 

i fina jela iz cijelog svijeta te su napravljeni bedževi i kuhačice s logom projekta za samu 

promociju. Za potrebe nastupa dječjeg zbora „Zabočki mališani“ napravljene su nove majice u 

crvenoj boji. Za pojedina događanja kao što su: Dječji fašnik, Koncert Zabočkih mališana, 

Dječji tjedan, Noć vještica tiskani su plakati kako bi se što veći broj roditelja i djece 

informirao o programima i aktivnostima. Također je tiskan kalendar za 2018. godinu na temu 

volonterske akcije „KANTE KULERICE“. 

 

 

Medijska prezentacija  

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

i u 2017. godini putem emisija na radio Zaboku, radio Kaju, Radio Stubici, Radio Zlatar, 

radio Hrvatsko Zagorje Krapina, Hrvatskom radiju – emisija Savjetovalište, članaka u 

Zagorskom listu, Zabočkom listu, Zagorje International te prilozima na Jabuci TV, Mreža TV 

i HTV – Dobro jutro, Hrvatska i regionalni dnevnici te RTL Kockica. 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. 

 

 

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 2017. 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 2017. godini DND Zabok okupilo 108 volontera i volonterki koji su za dobrobit djece 

darovali 2255 volonterskih sati.  

DND Zabok na Natječaj Krapinsko-zagorske županije za Naj volontersku akciju u 2016. 

godini kandidirao je volontersku akciju bojanja i oslikavanja stepenica i zida kod Osnovne 

škole K.Š. Gjalskog Zabok 

 

 

Suradnja i potpora  

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 K.Š. Gjalski, Srednja škola Zabok, Gimnazija AGM, 

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Centar za socijalnu skrb Zabok, 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. 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. 

 

 

Tajnica DND-a Zabok     Predsjednica DND-a Zabok

      

   Jasenka Borovčak                                      Sonja Borovčak 

      


