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Društvo Naša djeca Kutina osnovano je 1957. godine 
 
DND-a Kutina je dragovoljna, nevladina, neprofitna, humanitarna i 
edukativna udruga roditelja i prijatelja djece, koja za opću korist 
promiče i vodi akcije i aktivnosti namijenjene dobrobiti djece, na 
temelju ciljeva i djelatnosti navedenih u Statutu.  
 
Cilj udruge je: 

 poticati i organizirati akcije i aktivnosti s djecom i za djecu u 
njihovom slobodnom vremenu, 

 pratiti i promicati ostvarivanje prava djeteta, 
 voditi psiho-socijalne, humanitarne i druge akcije koje pomažu 

djeci te pružati podršku roditeljima u razvoju i odgoju djece od 
rođenja do 15. godine života. 

 
Djelatnosti kojima udruga ostvaruje ciljeve jesu: 

 poticanje djece predškolske i školske dobi na druženje, igru i 
razvijanje stvaralačkih aktivnosti u slobodnom vremenu, 

 upoznavanje djece s pravima djeteta osnivanjem i radom Dječjih 
foruma, 

 iznošenje mišljenja i prijedloga članova DND nadležnim tijelima 
i javnosti o potrebama i položaju djece u društvu, 

 provedba širih društvenih akcija kao što su: Dječji tjedan, 
Međunarodni dječji dan, Dan igara, Majčin dan, Dan obitelji,  
Dan grada… 

 organiziranje ljetovanja i zimovanja, putovanja i izleta, 
rekreacije i drugih oblika aktivnog odmora djece… 
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Izvještaj za 2015. godinu 

Milka Mikulić, tajnica 

 

Društvo Naša djeca Kutina aktivno je provodilo svoje kontinuirane 

godišnje akcije i aktivnosti, a u skladu sa svojim organizacijskim 

mogućnostima i raspoloživim ljudskim i financijskim resursima.  

 

Redovne godišnje akcije i aktivnosti Društva Naša djeca Kutina za 

predškolsku i osnovnoškolsku djecu te roditelje na području grada 

Kutine prikazane su u izvještajima o radu Likovne radionice, 

Dramske skupine, i Dječjih foruma. 

Tijekom protekle godine održavane su kontinuirane aktivnosti za osnovnoškolsku djecu 

(tjedne aktivnosti s djecom) kroz: 

- Dječje forume: radionice i aktivnosti za djecu za ostvarivanje prava djece i odgoj za mir, 

toleranciju i međusobno razumijevanje 

- Dramsku skupinu: radionice dramskog odgoja, dječje predstave i priredbe 

- Kreativno-likovnu skupinu: likovno-odgojni rad s djecom, izrada scenografije za dječje 

predstave DND, izložbe i likovni natječaji za djecu, fašničke povorke 

Radilo se i na promotivnim aktivnostima kroz uređivanje web stranica društva. 

U provedbi svih aktivnosti i akcija Društvo Naša djeca veoma uspješno surađuje s Gradom 

Kutinom, Koordinacijskim odborom „Kutina – prijatelj djece“, Pučkim otvorenim učilištem, 

Gradskom knjižnicom i čitaonicom, svim kutinskim osnovnim školama, Dječjim vrtićom, 

Pučkim otvorenim učilištem, Glazbenom školom Boris Papandopulo, Učeničkim domom, KUD-

om Ivančice, Odredom izviđača „Betlehem, Udrugom OSI, Udrugom Izazov, HVIDR-om 

Kutina, Savezom društava Naša djeca Hrvatske, DND Križ, Turističkom zajednicom grada 

Kutine, Plesnom radionicom M18, Komunalnim servisima, Radio Moslavinom.  

 

Izvještaj o radu Likovne radionice 

 
Voditeljica :Vlatka Vidiček – Dam 
 
Likovna radionica Društva Naša djeca Kutina okuplja djecu 
sklonu likovnosti i kreativnom izražavanju kroz izradu ukrasnih i 
uporabnih predmeta od različitih materijala. Radionice se 
održavaju u prostorijama DND Kutina u Ulici kralja Petra 
Krešimira IV./53 četvrtkom od 18:00 do 19:30. Voditeljica ove 
radionice je Vlatka Vidiček-Dam, a sve aktivnosti su realizirane 
uz svesrdnu pomoć Nikoline Pejda, djelatnice Doma zdravlja 
Kutina sklonu likovnosti, koja je nazočila većini radionica u 
2015.godini. 

Broj djece u radionicama je u pravilu od 5 do 15 uz izmjenu djece tijekom godine. Tako su se 
tijekom 2015.u našim radionicama vrijedno radeći družila slijedeća djeca: 
01. Tena Abramović 
02. Tara Abramović 
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03. Tara Barić 
04. Barbara Božić 
05. Dino Dikić 
06. Elena Dikić 
07. Dorotea Jugović 
08. Gabrijela Jugović 
09. Nika Jutriša 
10. Nikolina Komljenović 
11. Valentina Komljenović 
12. Petra Majstorović Kalogjera 
13. Danijela Plečić 
14. Dino Podrić 
15. Irma Podrić 
16. Jana Prugovečki 
17. Filip Rast 
18. Karla Rast 
19. Iva Roško 
20. Nina Sokodić 
21. Paula Turina 
22. Svebor Vidiček 
23. Ivan Žigolić 
 
U siječnju smo izrađivali maske za FAŠNIK U KUTINI te smo sudjelovali u kostimiranoj 
povorci maškara kroz grad dana 07.veljače 2015.godine u organizaciji Turističke zajednice 
grada Kutine. Bili smo maskirani u gljive ludare. 
 
Potom smo krenuli izrađivati uskršnje ukrase; zečiće i pisanice, jer smo dobili poziv za 
sudjelovanje na humanitarnom sajmu povodom Uskrsa pod nazivom "POMOZIMO 
ZAJEDNO". Od Koordinacijskog odbora Grad prijatelj djece dobili smo zadatak da velike 
poliesterske pisanice obojamo i ukrasimo kako bi iste bile postavljene na novom gradskom 
trgu tijekom Uskršnjeg sajma 27.ožujka. I bi tako. 
 
Povodom DANA OBITELJI DND Kutina već desetljećima organizira priredbu u kojoj točke 
daju djeca iz vrtića, škola i udruga grada Kutine koje se bave djecom. Naša dramska skupina 
vodi gledatelje kroz program, a scenografiju za dramski nastup izrađuje likovna radionica 
DND-a. Program je održan 15.svibnja u punoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Kutina i 
nazočnost Gradonačelnika Kutine. 
 
Voditeljica likovne radionice sudjelovala je 19.i 20.lipnja u Zagrebu na edukaciji pod 
vodstvom slobodne umjetnice Mirjane Kranželić organizirane u sklopu projekta "NEKA 
ODRASTANJE BUDE DJEČJA IGRA" koju je Savez Društava Naša djeca Hrvatske ostvario u 
suradnji s NIVEA-Beiersdorfom. 
 
U sklopu manifestacije "PETROVO - SLAVLJE KUTINSKO" sudjelovali smo na novom 
gradskom trgu likovnom radionicom izrade šarenih leptirića. 
 
Ni LJETNA RSZBIBRIGA 2015. u sklopu KUTINSKOG LJETA nije prošla bez našeg 
sudjelovanja;  
02.srpnja imali smo radionicu u kojoj je složen veliki DVORAC OD KARTONA te smo s 
djecom-gostima izrađivali kule koje su osnova za konstruiranje obrambenih zidina svake 
tvrđave pa i naše od kartonskih kutija i rola. 
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07.srpnja je provedena radionica pod nazivom GLAGOLJICA na kojoj su djeca otiskivala svoja 
imena tim starim pismom naših prostora. 
 
Povodom DANA GRADA ponovo smo izrađivali scenografiju za priredbu posvećenu gradu u 
kojem živimo koja je nosila naziv "KUTINA - RAZIGRANI GRAD" koja je održana 
03.studenoga. 
 
Djeca likovne radionice sudjelovala su na obilježavanju 65-godišnjice postojanja Saveza 
Društava Naša djeca Hrvatske u Muzeju Mimara u Zagrebu gdje smo 14.studenog, nakon 
razgledavanja postava muzeja, sudjelovali na radionicama o tome kako se zabavljaju djeca u 
Japanu u sklopu projekta "VREMEPLOV DJEČJE IGRE". 
 
Nakon dugočasne izrade bijelih pahuljica od stiropora sudjelovali smo na kićenju "DRVCA 
MIRA" na novom gradskom trgu što je već postalo tradicija Kutine. 
 
U Zbjegovači smo 19.prosinca sudjelovali na izložbi jaslica koja se održava u sklopu 
"BONIFACIJEVOG BOŽIĆA U ZBJEGOVAČI" gdje smo dobili nagradu za drugo mjesto svojim 
jaslicama izrađenim od kartonskoh rola i velikim anđelom bijelih krila. 
 
Za sasvim modernu priču dramske radionice DND Kutina prema bajci PEPELJUGA izradili smo 
potrebnu scenografiju i kostime, a ista je izvedena u Pučkom otvorenom učilištu za djecu 
HVIDRA-e i Komunalnih servisa povodom podjele božićnih poklona 21.prosinca 2015. godine. 
 
Turistička zajednica grada Kutina je na novom gradskom trgu organizirala "ADVENT U 
KUTINI" te smo u sklopu toga uz pomoć djece likovne i dramske radionice, roditelja i brojnih 
suradnika upriličili ŽIVE JASLICE sa svim potrebnim likovima iz priče o rođenju Isusa u 
Betlehemu, a imali smo i jedno živo janje posuđeno iz stada sa Ciglenice. 
 
Godinu smo zaokružili podjelom poklona dvjema djevojčicama naše likovne radionice od 
strane NIVEA-Beiersdorfa i Saveza Društava Naša djeca Hrvatske u sklopu projekta "NEKA 
ODRASTANJE BUDE DJEČJA IGRA" kako bi njihov Božić bio što sličniji onom iz priča. 
 
Fotografije s aktivnosti Likovno-kreativne radionice DND-a: 
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Izvještaj o radu Dramske skupine DND-a Kutina 
 
Voditeljice: Helena Ćosić i Snježana Krpes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

U 2015. godini Dramska skupina DND obilježila je 20 godina djelovanja na području 

dramskog odgoja u Kutini. 

Tijekom cijele školske godine sastajali smo se redovno, jedanput tjednom, subotom, po dva 

sata (10-12 sati) u dvorani Učeničkog doma Kutina, a ponekad i nedjeljom zbog intenzivnih 

priprema i scenskih probi uoči nastupa. Također održavali smo i višesatne generalne probe u 

Pučkom otvorenom učilištu za veće predstave i nastupe. 

 

Polaznici dramske skupine: 

Tijekom 2015. godine u rad skupine bilo je uključeno 14-ero  djece: 

 

1. Klara Ćosić, OŠ Mate Lovrak, 3. razred 

2. Dea Hladek, OŠ Mate Lovrak, 7. razred 

3. Eva Horvat, OŠ Mate Lovrak, 7. razred 

4. Barbara Petrak, OŠ Mate Lovraka, 7. razred 

5. Tamara Pavić, OŠ Mate Lovraka, 2. razred 

6. Leona Plaskonj, OŠ Stjepana Kefelje, 2 razred 

7. Petra Kolarić, OŠ Mate Lovraka, 3. razred 

8. Fran Roško, OŠ Vladimira Vidrića, 3. razred 

9. Iva Roško, OŠ Vladimira Vidrića, 1. razred 

10. Aleksandra Sopina, OŠ Stjepana Kefelje, 3. razred 

11. Monika Kljajić, OŠ Stjepana Kefelje, 6. razred 

12. Lorena Kljajić, OŠ Stjepana Kefelje, 2. razred 

13. Luna Tomac, OŠ Mate Lovraka, 7. razred 

14. Petra Burigo, SŠ Tina Ujevića, 3. razred 

 

Načini i oblici rada: 

Djeca su prošla kroz različite tipove dramskih vježbi i igara putem kojih su razvijala vještine 

scenskog odgoja te tehnike potrebne za scenski nastup.  

U radu su primjenjivanje sljedeće metode: dramske igre i vježbe za razvijanje koncentracije, 

scenskog govora i glasa, pokreta, vježbe improvizacije, zamišljanja i uživljavanja. 

U procesu pripreme predstave ili scenskog nastupa djeca su prolazile dramski proces 

čitalačkih proba, igre likova, uvježbavanja te generalnih proba.  

Tijekom godine bilježimo velik broj scenskih nastupa u vrlo kratkim rokovima što je 

zahtijevao vrlo velik angažman djece i voditeljica, od odabira teksta ili teme kojom bi se 

bavili, pisanje dramatizacije, režijske poslove do uvježbavanja za scenski nastup.  
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Scenski nastupi: 

U 2015. godini pripremljeno ukupno  scenskih nastupa:  

 Dan obitelji pod nazivom „Neka odrastanje bude dječja igra“ u organizaciji DND Kutina. 

Priredba za Dan obitelji bila je već tradicionalno humanitarnog karakter za bolesnu djecu 

i djecu slabijeg imovinskog statusa, održana 20. svibnja 2015., prezentacija igara djece 

Europe 

 Javne radionice forum-kazališta protiv nenasilja među vršnjacima, u okviru kampanje  

Saveza društava Naša djeca Hrvatske „100 ljudi, 100 ćudi“, na teme nasilja među djecom 

u školskom okružju, za učenike OŠ Mate Lovraka i Stjepana Kefelje.  

 Dan grada priredba „Razigrani grad“, 3. studenoga 2015., niz pantomimskih scena 

 božićna predstava-mjuzikl „Pepeljuga“ u organizaciji HVIDRA-e i DND Kutine, 21. 

prosinca 2015. 

Zahvaljujući odličnoj suradnji s Učeničkim domom Kutina, omogućeno nam je svaki tjedan 

adekvatan prostor za rad dok u Pučkom otvorenom učilištu generalne probe i javni nastupi. 

Ovom prilikom i jednima i drugima posebno se zahvaljujemo.  

 
Dan obitelji – „Neka odrastanje bude dječja igra“ – scenske igre djece Europe 

 
Forum-kazalište protiv nenasilja među vršnjacima za učenike  

osnovnih škola, 2 radionice za niži i viši uzrast učenika. 
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Članovi Dramske skupine s gradonačelnikom Andrijom Rudićem  

u programu povodom 759. rođendana Grada Kutine – „Mladi svome gradu- Razigrani grad“. 

 

Božićna plesna bajka „Pepeljuga“ 
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Izvještaj o radu Dječjeg foruma DND-a Kutina  
 

Voditeljice:  
Snježana Krpes i Helena Ćosić 

 
 
 
 
 
 

 
Djeca-članovi Dječjeg foruma Kutina: 

1. Ćosić, Klara 
2. Hladek, Dea 
3. Kljajić,  Lorena 
4. Kljajić, Monika 
5. Kolarić, Petra 
6. Pavić, Tamara 
7. Plaskonj, Leona 
8. Petrak, Barbara 
9. Roško, Fran 
10. Roško, Iva 
11. Sopina Alexandra 
12. Tomac, Luna 

 
RADIONICA DF: PROTIV NASILJA MEĐU VRŠNJACIMA „100 LJUDI, 100 ĆUDI“ 

lipanj, 2015., OŠ Stjepana Kefelje i OŠ Mate Lovraka 
 
U okviru projekta „100 ljudi, 100 ćudi“ – prevencija nasilja među djecom koji vodi Savez 
društava Naša djeca Hrvatske Dječji forum Društava Naša djeca Kutina nakon dvomjesečnih 
vježbi i priprema radionica forum-kazališta na temu nasilja među vršnjacima održao je 
javne prezentacije forum-kazališta za učenike OŠ Stjepana Kefelja i OŠ Mate Lovraka. 

Prva radionica forum-kazališta za niži uzrast učenika održana je u 3. c i 3. b razredu OŠ 
Stjepana Kefelje. Forumaši su izveli scenu u kojoj je prikazana situacija kada vršnjaci s 
poremećajem u ponašanju ucjenjuju i verbalno zlostavljaju drugu djecu na školskom 
dvorištu, prijeteći da će njihovu privatnost objaviti na fejsu i cijeloj školi. 

Druga radionica forum-kazališta za viši uzrast učenika održana je u 6. c razredu OŠ 
Stjepana Kefelje i u 6. a razredu OŠ Mate Lovraka prikazavši scenu zlostavljanja (tlačenja) 
od strane vršnjaka u slučaju kada je netko nov učenik u razredu, druge nacionalnosti i 
vjeroispovijesti, a pri tome i ima obiteljskih problema za koje nije kriv. 

Sve tri izvedbe forum-kazališta izazvale su veliki interes učenika, koji su se kao publika 
mogli aktivno uključivati u forum-scenu, dajući rješenja i prijedloge kako se djeca koja su 
žrtve nasilja svojih vršnjaka (tlačitelja) mogu tome oduprijeti i zaštiti te koliko im u tome 
mogu pomoći odrasle osobe poput razrednika, pedagoga, ravnatelja.   

Forum-scene su izveli: Alexandra, Barbara, Eva, Fran, Klara, Lorena, Luna, Monika i Petra, 
članovi Dječjeg foruma DND Kutina i ujedno polaznici dramske skupine DND, a za forum-
scene su ih pripremile voditeljice Helena Ćosić i Snježana Krpes. 
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Forumaši su sudjelovali i u Natječaju Saveza društava Naša djeca Hrvatske za poruke i 
slogane protiv nasilja i netolerancije među kojima je za najoriginalniji dječji slogan 
izabran slogan forumašice Klare Ćosić iz Kutine koja je poručila „Ne trebam nasilnika već 
prijatelja“. 

 

 
 

 
Promocija zdrave prehrane i kuharice „Za prste polizati“ 

Noć knjige, 24. travnja 2015. 
 

U okviru manifestacije Noć knjige u suradnji s Gradskom knjižnicom i čitaonicom i 
Dječjim vijećem Kutina predstavljena je ilustrirana dječja kuharica „Za prste 
polizati“ autorice Snježane Krpes. Djeca DND-a Kutina i DGV-a s voditeljima, neke 
od recepata su i pripremili za kušanje posjetiteljima Noći knjige.  
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Humanitarna akcija „Uz nas niste sami“ 
15.5.2015. TV- emisija HRT, Zagreb 

 
Članice Dramske skupine Društva Naša djeca i Dječjeg foruma  Eva i Jasminka,  tajnica 
Društva gospođa Milka Mikulić i mama Jasminka bile su dio završne emisije u velikoj 
humanitarnoj akciji Saveza društava Naša djeca Hrvatske “Za osmijeh djeteta u 
bolnici” koju je podržala Hrvatska radiotelevizija humanitarnim tjednom i završnom 
emisijom “Uz nas niste sami”koja se prikazala u petak  15.05.2015. godine. 

 
18. Susret Dječjih foruma Republike Hrvatske 

5.7.-7.7.2015. Zagreb 

18. Susret dječjih foruma Republike Hrvatske održan je od 5.7. do 7.7.2015. godine u 
Zagrebu.  Organizator susreta je Savez društava Naša djeca Hrvatske u okviru projekta 
„Dječji forumi prilog promicanju i ostvarivanju prava djeteta“ koji financira Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta. 

Cilj Susreta je  prezentacija uzornih radionica Dječjih foruma iz gradova i općina s ciljem 
prenošenja znanja i aktivnosti usvojenih aktivnim sudjelovanjem u Dječjim forumima, a 
sudionici Susreta bili  su predstavnici Dječjih foruma Lovran, Nova Gradiška, Ogulin, 
Opatija, Zabok, Slatina, Tuhelj, Varaždin i dva Dječja foruma iz Društva Naša djeca Kutina, 
Dječji forum Banova Jaruga i Dječji forum Kutina. 

Posebno je bila zanimljiva i poučna interaktivna šetnja-igra „U potrazi za blagom – tko sve 
zna dječja prava“, igra koja je bila organizirana na način da su skupine djece s voditeljem 
uz pomoć naputaka i karte Zagreba tražila Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 
Savez DND Hrvatske, Kuću Europe, Gradsku skupštinu i Kulu Lotršćak. U svakoj navedenoj 
instituciji dočekala nas je stručna osoba iz institucije i dala nam informacije o 
nadležnostima institucije, provela nas kroz prostor te poklonila sitne darove. Na svakom 
punktu od domaćina smo dobili naputak o sljedećoj instituciji. Zadnja stanica bila je Ured 
pravobraniteljice za djecu, gdje su djeca predstavila svoj rad pravobraniteljici za djecu 
Ivani Milas Klarić. Tijekom Susreta bila je organizirana i 10. sjednica djece predstavnika 
Dječjih foruma sa saborskim zastupnicima u Saboru RH-a, a domaćin nam je bio Odbor za 
obitelj, mlade i sport. Eva, Barbara i Klara, forumašice DF Kutina ukazale su na problem 
nasilja među djecom u školama i predstavile projekt „100 ljudi-100 ćudi“.  
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Radionice igara i zdravog kuhanja na „Ljetnoj razbibrizi“ 

Dječji forum DND Kutina u programu „Ljetne razbibrige“ nastupilo je s radionicama igara i 
pripreme zdravog deserta, promovirajući pravo djeteta na igru i zdravlje. 

U radionici igara djeca i roditelji, podijeljeni u dvije ekipe „Vatreni“ i „Gromovi“, mogli su 
uživati u zanimljivim, zabavnim i natjecateljskim igrama: Prenošenje vode,  Potezanje 
užeta, Jabuka na stolcu, Kuglanje, Pogađanje prijestolja, Crna kraljica, Care, care, 
gospodare. Ova radionica igara bila je dio projekta „Neka odrastanje bude dječja igra“ koji 
provode Savez društava Naša djeca Hrvatske i tvrtka NIVEA, a u koji se je Društvo Naša 
djeca Kutina aktivno uključilo s ciljem da djeca i roditelji kvalitetno provode svoje 
zajedničko vrijeme u igri i druženju.  

Osim igara, na Ljetnoj razbibrizi predstavljana je i radionica zdravog kuhanja. Djeca i 
odrasli mogli su napraviti svoje voćne ježeke ili voćnu salatu (recept iz dječje ilustrirane 
kuharice „Za prste polizati“, autorice Snježane Krpes te se osvježiti na visokim 
temperaturama uz jednostavan i zdrav desert spravljen od sezonskog voća: grožđa, 
bresaka, jabuka, banana i lubenica. Ovo je primjer kako se djeci na kreativan način može 
približiti zdrava hrana te ih motivirati da kroz igru, samostalno pripreme jelo i pojedu 
zdravi međuobrok. Radionice igara i pravljena zdravog deserta pripremile su i vodile 
voditeljice DND-a: Helena Ćosić, Snježana Krpes, Nikolina Pejda i Milka Mikulić, uz pomoć 
mladih članica volonterki DND-: Helene Lujanović, Sare Pokorni i Lucije Jerbić. 
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NIVEA projekt  „Neka odrastanje bude dječja igra“ 

17.9.2015. Osnovna škola Stjepana Kefelje 

Savez Društava Naša djeca Republike Hrvatske i NIVEA nastavili su i ove godine 
projekt "Neka odrastanje bude dječja igra" u okviru kojega su volonteri Društava 
Naša djeca iz čitave Hrvatske sudjelovali na radionicama s ciljem da nakon te 
edukacije potiču roditelje i djecu na zajedničko druženje, učenje, kreativno 
stvaralaštvo kroz igru te kvalitetno provođenje slobodnoga vremena.  Poseban 
naglasak stavljen je na popularizaciju omiljenih igara djece Europe.  

 Volonteri DND Kutina također su sudjelovali na radionicama i edukacijama u lipnju, 
a potom su naučeno primjenjivali na radionicama tijekom ljeta.  Dan igara 
obilježen je igraonicom-radionicom na kojoj su djeca uz voditeljice Helenu i 
Moniku u OŠ Stjepana Kefelje igrala školicu, hula-hop, gumi-gumi, pikulama, Vuče- 
koliko je sati, Crvene kraljice, prenošenja vode, malih kuhara, nogomet... U 
igranju su im pomogli i rekviziti iz NIVEA poklon-vrećice povezane s projektom 
"Neka odrastanje bude dječja igra". 
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Dječji tjedan 2015. – susret djece s gradonačelnikom 

 
Dječji tjedan u organizaciji Koordinacije Kutina-grad prijatelj djece započeo je 
tradicionalnim susretom djece i mladih s gradonačelnikom Kutine u Gradskoj vijećnici. 
Dječji forum DND Kutina predstavljali su forumaši Fran Roško i Barbara Petrak koji su 
predstavili projekte „Neka odrastanje bude dječja igra“ i „100 ljudi, 100 ćudi“ apelirajući 
na pravo djeteta na igru i odrastanje u sigurnom školskom okružju bez nasilja. 
 

 
 

9. Susret gradova i općina prijatelja djece 
17.10.2015., Jastrebarsko 

 
U subotu 17.listopada 2015.godine u Jastrebarskom je održan 9.susret gradova i 
općina prijatelja djece. Predstavnici Kutine također su nazočili susretu. Djeca ; 
Dea Hladek, Barbara Petrak i Luna Tomac (članice Dramske grupe i Dječjeg foruma 
Društva Naša djeca Kutina) su sudjelovala na zanimljivim radionicama naučnog 
karaktera (Izrada Sunčevog sustava, bojanje plamena i razdvajanje boja), a 
odraslim predstavnicima ; Heleni Ćosić i Vlatki Vidiček-Dam omogućeno je 
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sudjelovanje na prezentaciji Jaskanskih uspješno provedenih projekata  "Aleja 
prvašića" i "Razvoj inkluzivnog modela predškolskog odgoja" te prezentaciji pod 
nazivom "Zaštita i inkluzija djece izbjeglica i migranata".  
 

 
 

Dječji forum Kutina na svečanoj Skupštini povodom 
65 godina Saveza društava Naša djeca Hrvatske, Muzej Mimara Zagreb 

 
Dana 10. studenog 2015. u Muzeju Mimara održana je Svečana skupština Saveza društava 
Naša djeca Hrvatske povodom 65 godina krovne udruge svih Društava Naša djeca. Na 
Skupštini su se okupili predstavnici i članovi osnovnih društava Naša djeca i mnogi uvaženi 
gosti Saveza . Uzvanike i sudionike te svečanosti u ime djece iz Društava Naša djeca 
pozdravile su Barbara, Dea i Luna, forumašice iz Dječjeg foruma DND Kutina koje su 
predstavile rad DND Kutina te koliko im znače i obogaćuju njihovo slobodno vrijeme 
aktivnosti koje organiziraju Društva Naša djeca po cijeloj Hrvatskoj i Savez društava Naša 
djeca Hrvatske. DND Kutina, osim toplih riječi djece, darovalo je svim uzvanicima i 
slavljeničku tortu, želeći Savezu još dug rad s djecom i za djecu. Članice DF Kutina bile su 
u pratnji tajnice DND, gospođe Milke Mikulić i predsjednice DND Kutina, gospođe Vlatke 
Dam Vidiček. 
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Multikulturalne radionice povodom 65. obljetnice Saveza DND 

14.11.2015., Muzej Mimara Zagreb 
 

65 godina postojanja i rada "Saveza društava Naša djeca Hrvatske" obilježeno je u 
Muzeju Mimara osim Skupštinom i otvorenjem izložbe u utorak 10.11.2015. pod 
nazivom "Vremeplov dječje igre" i nizom multikulturalnih radionica i igara za djecu 
kojima su predstavljene različite kulture, običaji i države svijeta. 
Djeca dramske skupine DND Kutina i Dječjeg foruma (Aleksandra, Barbara, Dea, 
Fran, Iva, Klara, Lorena, Luna i Monika) sudjelovala su u subotu 14.11.na 
radionicama o Japanu. Voditelji radionica bili su članovi hrvatsko-japanskog društva 
MAKOTO. Naučili su djecu rješavati sudoku, raditi origami srce i psa, igrati igru 
darusmasan ga koronda (koja se kod nas zove crvena kraljica jen-dva-tri) i 
osnovnim riječima za sporazumijevanje na japanskom jeziku. Nakon radionica 
pogledali smo stalni postav Muzeja Mimara, što je također omogućio Savez DND 
Hrvatske svim grupama koje su došle na radionice.  

 

 
 

 
 

 
Kićenje Drvca mira 

11.12.2015., gradski trg Kutina 
 

Koordinacijski odbor Kutina-grad prijatelj djece i Dječje gradsko vijeće i ove 
godine su organizirali kićenje „Drvca mira“ ukrasima i porukama koji su nastali u 
radionicama osnovnih škola s područja grada Kutine, Muzeja Moslavine, Knjižnice i 
čitaonice, Dječjeg vrtića Kutina, Udruge OSI i Društva Naša djeca. 
Svečano kićenje održano je 11. prosinca 2015. na gradskom trgu, u kojemu su 
sudjelovala djeca iz  gore navedenih ustanova,  te učenici 4.b i 4.c razreda OŠ 
Stjepana Kefelje koji su prigodnim programom pridonijeli  predblagdanskom 
ugođaju. 
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Cilj je ove tople i humane akcije poslati poruku mira, ljubavi, opraštanja i 
tolerancije svim ljudima, osobito djeci svijeta, posebice onima čije djetinjstvo nije 
bezbrižno i sretno zato što žive u teškim uvjetima. Učenici 4.b i 4.c razreda 
posvetili su svoj nastup djeci Burkine Faso jer su od ove školske godine dio  UNICEF-
ova programa „Škole za Afriku“. 
 
Učenici naše škole, članovi Dječjeg foruma pri Društvu Naša djeca Kutina odazvali 
su se  akciji koju provodi Udruga IZAZOV, a cilj joj je prikupiti što više igračaka i 
slikovnica koje će biti poklonjene djeci grada Kutine. Zahvaljujemo im što će 
nesebičnom gestom razveseliti i darivati najmlađe sugrađane ovoga Božića, 
poštujući tako osnovno dječje pravo „Dijete ima pravo biti dijete“. 
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IZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG FORUMA BANOVA JARUGA  

 
Đurđa Krajcar, voditeljica Dječjeg foruma Banova Jaruga 

Dječji forum Banova Jaruga je do početka školske godine 
2015./2016. imao ove članove: 
4.r: Abel Cindrić, Lucija Cota, Denis Dmejhal, Luka Mikulić, Tea 
Mamula, David Labaš, Tena Sadlo, Mateo Kotarski, Patrik Tomac, 
Anamarija Vidović, Lucija Kovačić i Branimir Kozarić 
6.r: Petra Krolo, Matea Kozarić, Emir Jakupović 
7.r: Doris Magdić 

8.r: Lea Gregurić, Bernarda Krolo 
 
U školskoj godini 2015./2016. Dječji forum Banova Jaruga ima ove članove: 
1.r: Sara Blažeković, Nika Dobranić, Anja Opić, Matias Gregurić, Paulina Gotvald, Iva 
Lenička, Iva Šemuga 
2.r: Petar Maršon, Luka Cota 
4.r: Luka Maršon 
5.r: Luka Mikulić, Lucija Cota, Branimir Kozarić, Tena Sadlo 
6.r: Danijel Maršon 
7.r: Emir Jakupović, Ivan Kovačić 
8.r: Adis jakupović 
 
Rad Dječjeg foruma se odvija u 2 skupine. Prva je rad u obliku izvannastavne 
aktivnosti 1 školski sat tjedno, a druga u obliku izvanškolske aktivnosti 1 sat tjedno. 
Rad dječjeg foruma se bazira na obliku radionica s temama prava djeteta, života 
djece svijeta, života djece EU, nenasilne komunikacije, razvijanju socijalnih vještina, 
zabavnim sadržajima (igre i pjesme djece svijeta), sportskim sadržaji ma (odbojka, 
nogomet, graničar, stare igre naših roditelja i učiteljica), forum kazalištu, dramskim 
igrama, plesnim radionicama, likovno-stvaralačkim radionicama, a često ovisno o 
nastupima na priredbama ili obilježavanju prigodnih nadnevaka. 
Sudjelujemo u obilježavanju Dana Roma (8.4.),  Dana EU (9.5.),  Dana škole (15.5.),  
Dječjeg tjedna, Dana djevojčica (11.10.), Dana djeteta i Konvencije o pravima 
djeteta (20.11.),  Dana grada te u božićnoj priredbi škole. Provodimo projekt 
Pomaganje i posjet starijim osobama u staračkom domu Banova Jaruga i 
Udomiteljskoj obitelji Banova jaruga, te smo inicijatori Robne razmjene dobara u 
našoj školi povodom Božića i Uskrsa. 

 

 
29.5.2015. Dan majki i obitelji u Kutini 
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Sudjelovali smo i u humanitarnoj akciji DND-a Vinkovci „Pun kofer prijateljstva“  te  
25.5.2015.  dobili  zahvalnicu.  

 
 
Kao voditeljica radionica sudjelovala sam u projektu DND Kutina pod nazivom „I 
dječji glas je važan“. Financijska podrška je bila odobrena u sklopu natječaja 
„Solidarnost i društveni kapital u lokalnoj zajednici“  raspisanog  u okviru Fondova 
Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške. Radionice pod nazivom 
Stvarajmo tolerantnu, nenasilnu i sigurnu zajednicu održala sam u 7. i 8. razredu OŠ 
Banova Jaruga i u 7. razredu OŠ Mate Lovraka 29.5.2015. i 2.6.2015. 
 

     
Također sam sudjelovala na plesnoj radionici 26. i 27. lipnja 2015. u Zagrebu  u 
sklopu edukacije voditelja iz Društava Naša djeca za kreativne seminare u okviru 
projekta “Neka odrastanje bude dječja igra”, pod sponzorstvom Nivee. 

  
Dječji forum Banova Jaruga su 2015. godine predstavljala 3 člana i voditeljica na 18. 
susretima Dječjih foruma u Zagrebu od 5. do 7.7. Naša predstavnica Petra Krolo 
sudjelovala je i u emisiji Dobro jutro Hrvatska na HTV-u. 
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U sklopu susreta sudjelovali smo i na 9. susretu  Dječjih foruma sa zastupnicima 
Hrvatskog sabora u obliku zajedničke sjednice – tematske rasprave s temom „I dječji 
glas je važan“. U toj temi smo proveli istraživanje što djeca misle o nastavnom planu 
i programu i tako dali doprinos kurikularnoj reformi. 

  
 

 
U Dječjem tjednu smo sudjelovali u Danu igara – „Kako su se igrale naše učiteljice“ 
(čiji smo idejni začetnik i dugogodišnji organizatori u OŠ Banova Jaruga). 

        
20.11.2015. Međunarodni Dan djeteta i Dan Konvencije o pravima djeteta smo 
obilježili radionicama u razrednoj nastavi, na kojima smo predstavili rad Dječjeg 
foruma Banova Jaruga, te se dotakli tema prava djeteta, siromaštvo i život djece 
svijeta kroz ulomke cjelovitih radionica i kroz zabavne sadržaje. Rezultate radionica 
smo izložili na velikom panou škole. 
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Sudjelovali smo u božićnoj priredbi s mlađom skupinom, a čak smo u dramsku 
izvedbu s lutkama uključili i njihove roditelje. 
 
Tijekom 8. mjeseca ne održavaju se radionice Dječjeg foruma, jer on djeluje u školi 
tijekom nastavne godine. 
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Projekt: „I dječji glas je važan“ 

Društvo Naša djeca Kutina provodio je projekt "I dječji glas je važan", uz financijsku 
podršku iz fondova EGP-a (Europskog gospodarskog prostora) i Kraljevine Norveške, a u 
suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.  

Ovaj projekt proveden je s ciljem angažiranja volontera (odraslih i djece) kroz akcije koje 
omogućavaju djeci aktivno sudjelovanje u mijenjanju stvarnosti u kojoj žive. 

Ciljana skupina su bili učenici OŠ Banova Jaruga i OŠ Mate Lovraka u Kutini uz mogućnost 
uključivanja i ostale djece te podršku i rad volontera DND-a, volontera iz redova djelatnika 
škola uključenih u projekt, Odreda izviđača "Betlehem" Kutina te roditelja-volontera. 

Putem akcija koje smo proveli djeca su dobila mogućnost aktivnog participiranja u lokalnoj 
zajednici. Kroz igru, parlaonice, radionice, interaktivne animacije, izradu plakata i 
dijeljenje letaka o akciji djeca su utjecala i na svoju svjesnost o mogućnostima koje imaju 
kako bi promijenili na bolje svijet u kojem žive te potakli svjesnost građana o tome. 

Provedbom Geocachinga - igre skrivanja i traženja blaga - na područjima oko gradskog 
bazena Kutina i Izviđačkog centra "Pakra" na Banovljanskom jezeru uz suradnju s Odredom 
izviđača "Betlehem" Kutina djeca su iskoristila svoje znanje u korištenju mobilnih telefona i 
interneta za aktivan boravak u prirodi. Korištenje tehnologije je bitno za njihovo kasnije 
sudjelovanje u napretku društva, a ovdje je iskorišteno za traženje lokacija na kojima su 
bile skrivene kutije s blagom. 

Interaktivna animacija "Problem po problem" odnosila se na uređenja dvorišta i igrališta OŠ 
Banova Jaruga i OŠ Mate Lovraka Kutina. Osvježen je i uljepšan prostor u kojem učenici 
provode odmore, gdje imaju dio nastave tjelesne i zdravstvene kulture i gdje dio njih 
provodi svoje slobodno vrijeme i inače. 

Radionica "Stvarajmo tolerantnu, nenasilnu i sigurnu zajednicu" provedena je s ciljem da se 
kod djece osvijesti i naglasi potreba za tolerancijom u društvu. 

Kroz parlaonicu "Slušajmo djecu" otkrili smo što djeca vide kao probleme u svom 
okruženju, a izradom plakata na temu "Pokažimo da i mi možemo aktivno sudjelovati" sve 
je zorno prikazano kroz sliku, tekst i crteže djece. 

   

Geocaching - igre skrivanja i traženja blaga 
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Radionice „Stvarajmo tolerantnu, nenasilnu i sigurnu zajednicu“ i volonterske akcije 
uređivanja školskih igrališta. 
 

 
TRADICIONALNE AKCIJE 

 
Biciklijada i rolijada DND-a 

 
U organizaciji Društva Naša djeca Kutina održana je 26.  tradicionalna „Biciklijada i 
rolijada“ za djecu iz dječjih vrtića i učenike nižih razreda kutinskih osnovnih škola. 
Natjecanje je i ove godine realizirano u suradnji sa HAK-om (Autoklub Moslavina) koji je 
ustupio poligon i svu potrebnu tehničku pomoć, te poklone malim natjecateljima. U ime 
HAK-a poklone (kacige i šilterice) predao je tajnik kutinskog autokluba Domagoj Pasarić. 
 
Nezamjenjive voditeljice utrke bile su i ove godine učiteljice Sanja Labus i Anka 
Domitrović, a Milka MIkulić (tajnica Društva Naša djeca Kutina) i Ivanka Certić pobrinule su 
se za besprijekornu organizaciju i ovog događaja. Tehničku podršku, kako bi natjecanje 
prošlo u što kvalitetnijem tonu, dali su Ivan Mikulić, Zdenko Bogadi (razglas) i Domagoj 
Pasarić. Mali sudionici natjecanja, željni pobjede, pratili su u probnoj vožnji motorista 
prometne policije kako bi upoznali stazu prije utrke. Zatim je slijedilo kvalifikacijsko 
natjecanje po dobnim skupinama i na kraju finalne utrke. 
 
Bilo je puno žara i volje za  pobjedom, pa i padova koji su na sreću prošli bez većih 
ozlijeda. Samu organizaciju svojim su donacijama omogućili sponzori: HAK, 
Turbomehanika, Bike shop, Turistička zajednica Grada Kutine, Zajednica tehničke kulture 
Kutina i Butik Dunja. Medalje i nagrade pobjednicima uručila je predsjednica DND Kutina 
Vlatka Vidiček-Dam. 
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Ljetovanje djece u Selcu 

Održano je tradicionalno ljetovanje djece na moru u organizaciji Društva Naša 
djeca Kutina. Domaćin ljetovanja bilo je Društvo Naša djece Virje u svom dječjem 
odmaralištu u Selcu u vremenu od 3. do 11. kolovoza 2015. godine. 

Na ljetovanju su bila djeca iz svih pet osnovnih škola Grada Kutine. Nagradno 
ljetovanje koje je financirao Grad Kutina dobila su djeca koja su svojim radom i 
zalaganje postigla zapažene rezultate školskim natjecanjima i djeca s posebnim 
socijalnim potrebama. Prvi put ove godine na ljetovanju su bila djeca romske 
nacionalnost. Ukupno je na ljetovanju bilo 37 djece u pratnji tri voditeljice iz 
Društva Naša djeca Kutina: Anka Domitrović, Sanja Labus i Milka Mikulić. 
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Financijski izvještaj za 2015.g. 

  
 
PRIHODI: 

Preneseni viška prihoda iz prethodne godine 24.566,60 

Prihodi od kamata na oroč.sred. u banci 26,33 

Prihod od donacija iz pror. Grada Kutina 58.664,26 

Prihod od trg.društva i ostalih pravnih osoba 7.500,00 

Prihodi projekta "I dječji glas je važan"  24.222,66 

UKUPNO PRIHODI 114.979,85 

 
RASHODI: 

Trošak režija (struja, grijanje, pričuva) 5.539,25 

Utrošeno motorno gorivo 2.990,71 

Bankarske usluge 757,18 

Pretplata na časopise 590,00 

Članarine Savezu DND-a 700,00 

Materijalni rashodi redovne djelatnosti 5.117,97 

Darovi djeci HVIDR-a 14.003,33 

Trošak smještaja u hotelu - savjetovanje 724,00 

Prijevozni troškovi 1.244,20 

Trošak projekta "I dječji glas je važan"  25.859,93 

Trošak ljetovanja 31.784,36 

Reprezentacija 714,00 

Trošak telefona 490,00 

Ostale usluge 599,00 

UKUPNO RASHODI 91.113,93 

Višak prihoda 23.865,92 

 
Dugotrajna imovine i sitan inventar u upotrebi otpisani su u cijelosti. 
Stanje novčanih sredstava na žiro računu udruge iznosi  23.865,92 kn. 
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Izvještaj Nadzornog odbora za 2015.g. 

Nadzorni odbor u sastavu: 
 

1. Katica Tomac 

2. Helena Čosić 

3. Ivanka Certić 

 
 
pregledao je poslovanje Društva Naša djeca Kutina u 2015.g. i ustanovio je slijedeće 
stanje: 
 

1. Poslovanje udruge usklađeno je sa novim Zakonom o udrugama. 

2. Financijsko poslovanje u 2015.godini vođeno je sukladno Zakonu o financijskom 

poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. U skladu s odredbama 

spomenutoga zakona udruga vodi jednostavno knjigovodstvo kroz Knjigu prihoda i 

rashoda i Knjigu blagajne. 

3. Ukupni prihodi u 2015.g. iznosili su  114.979,85  kn, ukupni rashodi iznosili su 

91.113,93  kn. Po konačnom financijskom obračunu utvrđen je višak prihoda od 

23.865,92  kn.  

4. Stanje novčanih sredstava na žiro računu kod PBZ banke iznosi 23.865,92 kn . Stanje 

novčanih sredstava u blagajni je 0 kn 

5. Utvrđeno je da je obavljen popis imovine udruge te nisu pronađeni viškovi niti 

manjkovi.  

6. Utvrđeno je da je evidencija članova udruge usklađena s Zakonom o udrugama 

7. Nadzorni odbor je obavio uvid u cjelokupni rad udruge te ocjenjuje da su se 

aktivnosti odvijale u skladu sa Statutom i ovlaštenjima koji iz njega proizlaze. Plan 

rada usvojen na prošloj skupštini proveden je u skladu sa mogućnostima i 

raspoloživim financijskim sredstvima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


