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S a d r ž a j:

1. Izvještaj o radu
- Uvodna riječ tajnice društva
- Likovno-kreativna radionica
- Dramska skupina Kutina
- Dječji forum Kutina
- Dječji forum Banova Jaruga
- Dramska skupina Zbjegovača

2. Financijski izvještaj
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Milka Mikulić

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…
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-kreativne radionice,
Dramske skupine Kutina i Zbjegovača i Dječjih foruma Kutina i Banova Jaruga.
Tijekom protekle godine održavane su kontinuirane aktivnosti za osnovnoškolsku djecu (tjedne
aktivnosti s djecom) kroz:
- Kreativno-likovnu skupinu: likovno-odgojni rad s djecom, izrada scenografije za dječje predstave
DND, izložbe i likovni natječaji za djecu, fašničke povorke
- Dramske skupine: radionice dramskog odgoja, dječje predstave i priredbe
- Dječje forume: radionice i aktivnosti za djecu za ostvarivanje prava djece i odgoj za mir,
toleranciju i međusobno razumijevanje
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, Turističkom zajednicom grada Kutine, Plesnom radionicom M18, Kutinskim komunalnim
servisom, Radio Moslavinom.
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Izvješće o radu Likovno-kreativne radionice

Voditeljice : Vlatka Vidiček – Dam i Nikolina Pejda
Tijekom 2016. godine likovna radionica DND Kutina okupljala je djecu koja vole crtati i izrađivati
kreativne rukotvorine. Sastanke/radionice smo imali jednom tjedno redovito, a po potrebi i češće. Do
ljeta je to bilo četvrtkom, a od jeseni srijedom u 18:00 sati u prostorijama DND Kutina uz voditeljice
Nikolinu Pejda i Vlatku Vidiček-Dam.
Tijekom 2016. godine u radu su sudjelovala slijedeća djeca (abecednim redom po prezimenima):
1. Tara Abramović
2. Tena Abramović
3. Dina Barić
4. Tara Barić
5. Lana Bodiš
6. Božica Bogdan
7. Igor Bogdan
8. Dorotea Cimfe
9. Elena Dikić
10. Dorotea Jugović
11. Gabrijela Jugović
12. Nika Jutriša
13. Nikolina Komljenović
14. Valentina Komljenović
15. Lana Mikuleta
16. Lucija Počekal
17. Filip Rast
18. Karla Rast
19. Iva Rimac
20. Iva Roško
21. Chiara Rožić
22. Nina Sokodić
23. Mario Turina
24. Paula Turina
25. Mateja Vlajsović
26. Marijeta Žlof
Mahom su to djeca osnovne škole u dobi od 7 do 14 godina. Povremeno dođe neko dijete vrtićke
dobi, najčešće mlađi brat ili sestra redovitih polaznika.
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U 2016.godini likovna radionica bavila se slijedećim aktivnostima:
SIJEČANJ
Izrada kostima za maškare. Ove godine to su bili likovi iz priče ALICA U ZEMLJI ČUDESA, bazirana na
istoimenom filmu kojega su djeca pogledala. Odjeveni u spomenute kostime nastupili smo na
FAŠNIKU U KUTINI 30.siječnja u povorci gradom i na pozornici.
VELJAČA
Izrađivali smo scenske rekvizite potrebne dramskoj grupi DND-a za nastup vezan uz Valentinovo.
OŽUJAK
Izrada pisanica i vjenčića od vinove loze kao ukrasa za predstojeće Uskrsne blagdane.
TRAVANJ
Sudjelovali na Uskrsnom sajmu prodajom izrađenih pisanica i ostalih ukrasa.
Izrađivali vilinske kule namijenjene za postav izložbe na smotri DND-a u Našicama.
SVIBANJ
Sudjelovali svojim radovima na izložbi u Našicama na Smotri DND Hrvatske.
Učestvovali na likovnim radionicama u Našicama za vrijeme smotre DND Hrvatske. Radionica gline na
otvorenom.
Izrađivali rekvizite potrebne za nastup dramske grupe prigodom priredbe uz Dan obitelji.
Izrada poklona za voditelje grupa koje nastupaju na kolaž-priredbi u organizaciji DND-a.
LIPANJ
Sudjelovali na manifestaciji Petrovo u Kutini likovnom radionicom izrade čamaca od papira na Novom
gradskom trgu.
SRPANJ
Sudjelovanje u projektu „Ljetna razbibriga“likovnim radionicama u parku za svu djecu grada.
Voditeljice pohađaju seminar u organizaciji Saveza DND Hrvatske za voditelje likovnih skupina za
mlađi (Nikolina Pejda) i stariji (Vlatka Vidiček-Dam)uzrast u Tuheljskim toplicama 8.i 9.srpnja.
RUJAN
U Učeničkom domu Kutina organiziramo likovne radionice u sklopu projekta „Neka odrastanje bude
dječja igra“ u organizaciji Saveza DND i NIVEA-Beiersdorfa kao rezultat edukacije voditelja na
seminaru u Tuheljskim Toplicama u srpnju.
LISTOPAD
Radionica „Izrada dječjih igračaka“ u okviru produženog boravka u OŠ Mate Lovraka Kutina (Projekt
„Neka odrastanje bude dječja igra“NIVEA/DND).
STUDENI
Izrada scenografskih rekvizita potrebnih za priredbu „Mladi svome gradu“ uz Dan grada Kutine 2016.
Sudjelovanje na izložbi u sklopu projekta „Neka odrastanje bude dječja igra“ u Etnografskom muzeju
u Zagrebu. Djeca-autori radova daju izjave za TV postaje za prilog u vijestima i emisijama koje
izvještavaju o tom događaju.
Sudjelovanje dječjim radovima na izložbi uz Dan grada u predvorju kina POU Kutina.
PROSINAC
Izrada scenskih rekvizita za božićnu priredbu dramske grupe DND Kutina „Mačak u čizmama i
prijatelji“ izvedenu povodom podjele poklona djeci HVIDR-e.
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Sudjelovanje u projektu „Zimska čarolija u Kutini“ u organizaciji POU i Turističke zajednice grada
Kutina uprizorenjem živih jaslica 23.prosinca 2016.godine te izradom putokaza na prostoru odvijanja
spomenutog projekta na novom gradskom trgu u Kutini.

Izvješće o radu Dramske skupine DND-a Kutina

Voditeljice: Helena Ćosić i Snježana Krpes
U 2016. godini Dramska skupina DND obilježila je 21 godinu 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.
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Polaznici dramske skupine:
Tijekom 2016. godine u rad skupine bilo je uključeno18-ero djece:
1. Lana Butjer, OŠ Stjepana Kefelje, 5. razred
2.Klara Ćosić, OŠ Mate Lovrak, 4. razred
3.Dea Hladek, OŠ Mate Lovrak, 8. razred
4. Edita Jurušić, OŠ Vladimira Vidrića, 5. razred
5. Mona Jurušić, OŠ Vladimira Vidrića, 1. razred
6.Barbara Petrak, OŠ Mate Lovraka, 8. razred
7.Tamara Pavić, OŠ Mate Lovraka, 3. razred
8.LeonaPlaskonj, OŠ Stjepana Kefelje, 3 razred
9. Ana Kolarić, OŠ Mate Lovraka, 1. razred
10.PetraKolarić, OŠ Mate Lovraka, 4. razred
11. Elena Kralj, OŠ Mate Lovraka, 4. razred
12.Fran Roško, OŠ Vladimira Vidrića, 5. razred
13. Iva Roško, OŠ Vladimira Vidrića, 2. razred
14.Aleksandra Sopina, OŠ Stjepana Kefelje, 5. razred
15.Monika Kljajić, OŠ Stjepana Kefelje, 7.razred
16.Lorena Kljajić, OŠ Stjepana Kefelje, 4. razred
17.Luna Tomac, OŠ Mate Lovraka, 8. razred
18.Marta Zorić, OŠ Stjepana Kefelje, 3. razred
19.Luka Grgurić, OŠ Popovača, 4. 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.
Scenski nastupi:
U 2016. godini pripremljeno je ukupno pet scenskih nastupa:
 Pantomimska priča „Charlie se želi zaljubiti“, povodom Valentinova, Pučko otvoreno
učilište Kutina
 Humanitarna priredba povodom Majčinog dana i Dana obitelji pod nazivom „Obitelj i
ja“, 16. svibnja 2016. godine, Pučko otvoreno učilište Kutina
 Društveni projekt „Neka odrastanje bude dječja igra“, u organizaciji Saveza društava
Naša djeca i NIVEA, snimanje članova polaznika dramske skupine, svibanj, 2016.
godine, prostor OŠ Mate Lovraka
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 Tradicionalna priredba „Mladi svome gradu“ , 7. studenoga 2016. godine , Pučko
otvoreno učilište Kutina, u znaku 10. obljetnice kako je Grad Kutina dobio naziv
„Grad-prijatelj djece“


Igrokaz „Mačak i mjesec“, 22. prosinca 2016. godine, Pučko otvoreno učilište Kutina
za djecu Udruge HVIDRA

PANTONIMSKA PRIČA „ČARLI SE ŽELI ZALJUBITI“
Pučko otvoreno učilište Kutina je za Valentinovo organiziralo priredbu na kojoj su škole i
udruge koje rade s djecom prikazale točke vezane uz ljubav i tome slično. Ulaznica za
priredbu je bila dječja knjiga ili slikovnica koja je doniranjem postala začetak nove knjižnice u
Udruzi Roma Kutine. Društvo Naša djeca Kutina sudjelovalo je pantomimskom pričom
"Charlie se želi zaljubiti". Glavni glumac Fran razbolio se netom prije nastupa što je stavilo
pod upitnik izlazak naše grupe na scenu, ali dogovoreno je da će djeca ipak pokušati izvesti
prikaz sa zamjenskim Charliem. Publika nije primijetila da nešto nije po protokolu što znači
da su djevojke i djevojčice odlično odradile posao, a naročito Monika koja je bila zamjenski
naslovni lik ! Charlie je uz glazbu iz svoga doba tražio ljubav dijeleći crvene ruže polaznicama
djevojačke škole... Hvala i Nadi Ajazaj za kostime, likovnoj radionici DND-a za scenografske
rekvizite, a Stjepanu Vidičeku za fotografije nastupa.

MAJČIN DAN I DAN OBITELJI „OBITELJ I JA“
Humanitarna priredba povodom Majčinog dana i Dana obitelji pod nazivom „Obitelj i ja“, 16.
svibnja 2016. u kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta početkom u 19:00 sati održana je
tradicionalna humanitarna priredba kutinske djece za Dan obitelji i Majčin dan. Društvo Naša
djeca je i ove godine okupio predstavnike svih škola, ustanova i udruga s raznolikim
programom koji je izveden pred punom dvoranom.
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PROJEKT „NEKA ODRASTANJE BUDE DJEČJA IGRA“

Društveni projekt „Neka odrastanje bude dječja igra“, u organizaciji Saveza društava Naša
djeca i NIVEA, već treću godinu zaredom nastavljaju partnerstvo c ciljem omogućavanja djeci
i mladima da provode svoje vrijeme kroz igru. Snimanje članova dramske skupine pri DND
Kutina realizirano je u svibnju, na prostoru Osnovne škole Mato Lovrak Kutina, u kojemu su
sudjelovali članovi dramske skupine pri DND Kutina.

MLADI SVOME GRADU

U ponedjeljak, 7.11. u organizaciji Društva Naša djeca Kutina održana je po 25 put zaredom
tradicionalna priredba „Mladi svome gradu“ koja je ove godine bila u znaku 10. obljetnice kako je
Grad Kutina dobio prestižan naziv „grad-prijatelj djece“. Grad Kutina – prijatelj djece bila je vrlo
inspirativna tema za djecu i voditelje iz Dječjeg vrtića, svih osnovnih kutinskih škola, Osnovne
glazbene škole, Pučkog otvorenog učilišta, Učeničkog doma, KUD-a Ivančice i Društva Naša djeca koji
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su u svojim plesnim, dramskim, glazbenim folklornim, recitatorskim točkama protkali svoj doživljaj
Kutine. U ime Društva Naša djeca sve je pozdravila predsjednica Vlatka Vidiček-Dam, koja je s
ponosom i zadovoljstvom istaknula veliku ulogu Društva Naša djeca u inicijativi da se Grad Kutina
uključi u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“, kao i zahvalnost Grada da je tu ideju podržao i da
svi zajedno doprinosimo boljem životu naših malih stanovnika.
S djecom je na programu bio i gradonačelnik Grada Kutine, gospodin Andrija Rudić, istaknuvši da je
zadaća odraslih ulagati u djecu i stvarati djeci uvjete za učenje, zdravlje, igru, sigurnost, razvijanje svih
njihovih potencijala. Brojna djeca, roditelji, uzvanici koji su došli na program mogli su pogledati i
izložbu dječjih radova i fotografija na temu Kutina pod nazivom „Naših 10 godina“ koju je postavio
Koordinacijski odbor akcije „Grad Kutina-prijatelj djece“. Program je bio obogaćen fotografijama
djece u igri i znamenitosti Grada Kutine uhvaćeni fotografskim okom fotografa Siniše Sunare za
potrebe projekta „Neka odrastanje budu dječja igra“, snimljenih u Kutini te Lune Tomac. Za bogatu,
razigranu i šarenu scenografiju, rekvizite i suvenire bili su zaduženi Vlatka, Svebor i Dorian Vidiček i
Likovno-kreativna radionica DND.
Dramska skupina Društva Naša djeca, predstavila se je lepršavom i humorističko-edukativnom
scenskom igrom „Kutina-top destinacija“, zamišljajući kako Kutina može postati top-turistička
destinacija koja ima što pokazati i ponuditi turistima iz cijelog svijeta. Polaznice dramske skupine
Luna Tomac i Barbara Petrak vodile su gledatelje kroz program.
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IGROKAZ „MAČAK I MJESEC“

Društvo Naša djeca Kutina već tradicionalno u suradnji s Udrugom HVIDR-a Kutina i Pučkim
otvorenim učilištem bilo je suorganizator programa i podjele poklona djeci čiji su roditelji Udruge
HVIDRA. Grad Kutina osigurao je božićne poklone, a Dramska skupina Društva Naša djeca predstavu
za djecu. Igrokaz „Mačak i mjesec“, održan prosinca 2016. godine. Da Grad Kutina posebno vodi
brigu za djecu, istaknuo je gospodin Andrija Rudić, gradonačelnik Grada Kutina koji je pozdravio
okupljenu djecu i njihove roditelje, želeći njima i njihovim obiteljima sretan Božić i novu 2017.
godinu. Predstavi je ispred Grada Kutine nazočio i zamjenik gradonačelnika, gospodin Josip Marić te
gospođa Jasminka Molnar, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta, koji su izrazili oduševljenje
izvedenom predstavom Dramske skupine DND Kutina.Za vrijeme dok se čekao dolazak Djeda
Božićnjaka na pozornici se odvijala zanimljiva scenska igra poznate bajke „Mačak u čizmama“.
Kreativna kutinska dramska družina prepoznata po svojoj inovativnosti i ovaj put je jedan od klasika
bajki preoblikovala na drukčiji način. Bajku je djeci ispričao glavom i bradom njezin tvorac Charles
Perrault, Mjesec i glavni lik Mačak u čizmama i njegova mačja družina, ispreplićući stvarnost, fikciju,
igru i scensku magičnost. Dramaturgiju i režiju potpisuju već uhodani dvojac Helena Ćosić i Snježana
Krpes (koja je bila i glazbena urednica), a za raskošne kostime i efektnu scenografiju pobrinule su se
Vlatka Vidiček-Dam, predsjednica DND Kutina te vrijedne mame malih polaznika. Tehničku podršku
realizirao je Hrvoje Tomac iz Pučkog otvorenog učilišta. Šesnaest polaznika Dramske skupine, različite
dobi, od prvoškolaca do osmaša, abecednim redom: Alexandra, Ana, Barbara, Dea, Edita, Elena, Iva,
Klara, Lana, Leona, Luka, Luna, Marta, Mona, Petra i Tamara bili su izvrsni te su svojim scenskim
nastupom oduševili male i velike gledatelje. A najveće oduševljene je nastupilo dolaskom Djeda
Božićnjaka koji je nestrpljivim mališanima podijelio lijepe darove. Posebno zahvaljujemo gospodinu
Damiru Badanjku iz HVIDR-e i gospođi Jasminki Molnar iz Pučkog učilišta Kutina na koordinaciji
podjele poklona i ovog programa.

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.
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Izvještaj o radu Dječjeg foruma DND-a Kutina

Voditeljice: Snježana Krpes i Helena Ćosić
Djeca - članovi Dječjeg foruma Kutina
Tijekom 2016. godine u rad skupine bilo je uključeno18-ero djece:
1. Lana Butjer, OŠ Stjepana Kefelje, 5. razred
2.Klara Ćosić, OŠ Mate Lovrak, 4. razred
3.Dea Hladek, OŠ Mate Lovrak, 8. razred
4. Edita Jurušić, OŠ Vladimira Vidrića, 5. razred
5. Mona Jurušić, OŠ Vladimira Vidrića, 1. razred
6.Lorena Kljajić, OŠ Stjepana Kefelje, 4. razred
7.Monika Kljajić, OŠ Stjepana Kefelje, 7.razred
8. Ana Kolarić, OŠ Mate Lovraka, 1. razred
9.PetraKolarić, OŠ Mate Lovraka, 4. razred
10. Elena Kralj, OŠ Mate Lovraka, 4. razred
11.Barbara Petrak, OŠ Mate Lovraka, 8. razred
12.Tamara Pavić, OŠ Mate Lovraka, 3. razred
13.LeonaPlaskonj, OŠ Stjepana Kefelje, 3 razred
14.Fran Roško, OŠ Vladimira Vidrića, 5. razred
15. Iva Roško, OŠ Vladimira Vidrića, 2. razred
16.Aleksandra Sopina, OŠ Stjepana Kefelje, 5. razred
17.Luna Tomac, OŠ Mate Lovraka, 8. razred
18.Marta Zorić, OŠ Stjepana Kefelje, 3. razred
19.Luka Grgurić, OŠ Popovača, 4. razred
11. susret Dječjih foruma Hrvatske
18. svibnja 2016. godine održan je 11. susret Dječjih foruma Saveza društava Naša djeca sa saborskim
zastupnicima na kojem su sudjelovali Lorena Kjlajić i Fran Roško s voditeljicom Milkom Mikulić iz
Kutine.
Lorena i Fran iznijeli su saborskim zastupnicima temu „Zašto mlade obitelji odlaze iz Hrvatske?“ Na
iznošenje ovog problema potaknuo ih je odlazak njihovih tri prijateljica-forumašica koje su sa svojim
obiteljima u posljednjih godinu dana preselile u Njemačku. Istaknuli su da je razlog odlaska mladih
obitelji iz Hrvatske, a tako i Kutine, nesiguran posao roditelja, strah za radna mjesta te želja da se
djeci osigura bolji i sigurniji život. Zamolili su saborske zastupnike da se pronađe način da se spriječi
daljnje iseljavanje mladih obitelji.
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Međunarodni projekt „Djeca za mir u svijetu“
Dječji forum Kutina odazvao se inicijativi veleposlanstva Mađarske u Ukrajini u podršci velikog
međunarodnog projekta „Djeca za mir u svijetu“. Organizator projekta je humanitarna organizacija
„Fund Vidrodzhennya Prykarpattya“, a cilj je projekta pridonijeti učvršćivanju mira u Ukrajini i diljem
svijeta stvaranjem svjetske karte mira od papirnatih golubica s porukama mira. Projektom se žele
izraditi karte u trideset pet zemalja do Dječjeg dana koji se u većini zemalja obilježava 1. lipnja.
Kutinski forumaši svoj prijedlog izrade karte iznijeli su prijateljima u 4.c razredu OŠ Stjepana Kefelje
Kutina koji su sa svojom učiteljicom Helenom Ćosić podržali ovaj međunarodni projekt.
U suradnji Saveza društava Naša djeca Hrvatske i veleposlanstva Ukrajine u Republici Hrvatskoj,
1.lipnja se u Omišu održao susret hrvatske djece iz DND Omiš i djece ukrajinskih vojnika koja su na
odmoru u Hrvatskoj. Tijekom susreta dječje karte mira uručene su ukrajinskom veleposlaniku,
gospodinu Oleksandru Levchenku i djeci ukrajinskih vojnika koji su uz prigodan program proslavili
Dječji dan.
Organizator projekta će na završnom događanju u Ukrajini objediniti rezultate projekta i predstaviti
sve pristigle karte mira međunarodnim delegacijama, diplomatima, projektnim partnerima i
predstavnicima medija.

12. Susret Dječjih vijeća Hrvatske
U Zaboku je 3. i 4. 06 . održan 12. Susret Dječjih vijeća u organizaciji Saveza društava Naša djeca
Hrvatske i domaćina Grada Zaboka te uz suorganizaciju Koordinacijskog odbora akcije „Grad Zabok –
prijatelj djece“, Krapinsko-zagorske županije i Društva Naša djeca Zabok, na kojemu su sudjelovale i
Lorena i Luna iz DGV Kutina.
Na natječaju za Naj-projekt projekt DGV Kutina „ Znate li da i odličnim učenicima nije lako?“ odlično
je ocijenjen te je pohvaljen od strane povjerenstva za odabir Naj-projekata. Rezultat je to rada svih
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članova DGV i njihove voditeljice Marije Roško. Lorena Brozović i Luna Tomac ( Lorenina mama
Renata Brozović u pratnji djevojčica) odlično su se zabavile, mnogo toga naučile te aktivno
sudjelovale u radionicama za djecu na temu „Prebaci na volontiranje“.

Ljetna razbibriga – voćna radionica i pilates
Društvo Naša djeca Kutina u programu Ljetne razbibrige predstavio je svoje aktivnosti na promociji
zdravlja i kretanja djece te zdravih životnih stilova. Djeca i roditelji mogli su uživati u obilju vitamina,
igri te pilates vježbama za rastezanje i kralježnicu. Bilo je živo na zdravom voćnom štandu gdje su
volonterke Društva Naša djeca, Ivanka Certić, Milka Mikulić i Snježana Krpes zajedno s djecom slagali
voćne ježeke i spravljali zdrave napitke (tzv. popularne smoothije) od marelica, nektarina, jabuka,
banana, naranči, badema i meda, ovisno o vrsti voća koju djeca vole. U tome su im pomagala djeca,
mali vrijedni i kreativni polaznici radionica Društva Naša djeca - Jakov, Tara i Tena.
Jakov je svojim maštovitim voćnim kreacijama mrava, žirafa i sličnih oblika mamio ostalu djecu da i
sama naprave svoje slasne voćne ježeke, i naravno da ih sa slašću pojedu. Sestre Tara i Tena bile su
zadužene za posluživanje voća i napitaka kako nitko ne bi ostao bez svojeg ježeka i smoothija. Jako
nas je obradovalo što rijetko tko je odolio da ne kuša nešto od tih zdravih voćnih delicija i što su djeca
pokazala da vole voće, pogotovo kada nešto samostalno naprave i jedu u društvu ostale djece. A
osim zdrave prehrane, nismo zaboravili koliko je za zdravlje djeteta, pogotovo za pravilan razvoj
kralježnice, važno rastezanje pa je volonterka Nikolina Pejda,viši fizioterapeut, demonstrirala djeci i
roditeljima nekoliko korisnih pilates vježbi. Hvala Koordinacijskom odboru akcije „Grad Kutina –
prijatelj djece“ na organizaciji ove vrijedne ljetne manifestacije za djecu i nabavljenom voću za
radionicu, Savezu DND Hrvatske na ilustriranoj dječjoj kuharici „Za prste polizati“ iz koje su bili voćni
recepti te Društvu Naša djeca Zabok i projektu „Zdravo i fino“ na plakatima s dječjim porukama o
zdravoj prehrani, voću i vitaminima koji su upotpunili naš zdravi štand.
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10. Susret gradova i općina prijatelja djece
U subotu 1. listopada 2016. godine u Ogulinu je održan jubilarni 10. Susret Gradova i općina –
prijatelja djece. U Ogulinu se okupilo 26 delegacija iz gradova i općina prijatelja djece iz cijele
Hrvatske, te tristotinjak sudionika – djece i odraslih, izvođača, volontera i volonterki, predavača i
organizatora 10. Susreta. Grad Kutinu su zastupala djeca Dora Brozović, Hrvoje Burić i Luna Tomac uz
voditelje Ivana Lugara i Vlatku Vidiček-Dam.

DJEČJI TJEDAN: Susret djece s gradonačelnikom
U sklopu Dječjeg tjedna (3.-9. listopada 2016.) gradonačelnik grada Kutine Andrija Rudić održao je
susret s kutinskom djecom i mladima. Susret je 6. listopada 2016. u gradskoj vijećnici otvorila
voditeljica Koordinacije Kutina-grad prijatelj djece Renata Vlahek. Ove godine predstavnice Društva
Naša djeca Kutina bile su Klara Ćosić i Luna Tomac u pratnji tajnice društva Milke Mikulić.
Klara je izvijestila da je Dječji forum Kutina ove godine sudjelovao na tradicionalnom susretu djece iz
Dječjih foruma Hrvatske sa saborskim zastupnicima sa temom „Zašto mlade obitelji odlaze iz
Hrvatske?“. Na iznošenje ovog problema potaknuo nas je odlazak naših tri prijateljica-forumašica
koje su sa svojim obiteljima u posljednjih godinu dana preselile u Njemačku. Istaknuli smo da je
razlog odlaska mladih obitelji iz Hrvatske, a tako i Kutine, nesiguran posao roditelja, strah za radna
mjesta te želja da se djeci osigura bolji i sigurniji život. Kako smo zamolili saborske zastupike, tako
smo zamolili i gradonačelnika da se pronađe način da se spriječi daljnje iseljavanje mladih obitelji.
Luna je kao forumašica ali i vijećnica u Dječjeg gradskom vijeću čestitala gradu Kutini na prestižnom
nazivu Grad Kutina-prijatelj djece, nazivu koji naš grad ima od 2006. godine. Podsjetila je da se Grad
Kutina upravo na inicijativu Društva Naša djeca Kutina još davne 1999. godine uključio u akciju
„Gradovi i općine – prijatelji djece“ koju su u Hrvatskoj pokrenuli i vode Savez Društava Naša djeca
Hrvatske i Hrvatsko društvo za socijalnu i preventivnu pedijatriju. Da bi se dobio taj status
grad/općina se obavezuje na ostvarivanje prava i potreba djece kao što su kvalitetno obrazovanje,
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zdravstvena skrb, čist okoliš i zrak, slobodno vrijeme, različiti kulturni i sportski sadržaji. Luna je
istaknula kako joj je važno da ona i njeni vršnjaci te buduće generacije djece žive u gradu po mjeri
djeteta te ukazala da će djeca iz Dječjih foruma i Dječjeg gradskog vijeća i ubuduće ukazivati iz svoje
dječje perspektive na probleme i njihova rješenja.

Savjetovanje "Gradovi i općine - prijatelji djece"
U utorak 22.studenog 2016.u Starogradskoj vijećnici Skupštine Grada Zagreba održano je svečano
godišnje Savjetovanje koordinatora akcije „Gradovi i općine - prijatelji djece“ na kojem je sudjelovala
i delegacija iz Kutine. Grad je predstavljala naša koordinatorica spomenute akcije Renata Vlahek,
Dječje gradsko vijeće su predstavljale učenice Luna Tomac i Dora Brozović uz voditelja Ivana Lugara, a
Društvo Naša djeca tajnica Milka Mikulić i predsjednica Vlatka Vidiček-Dam. Ponosni smo što je ove
godine povelju za NAJ
AKCIJU dobila „MOSLAVAČKA
PRIČA“ voditeljice Sanje
Rašo
Čar iz
projekta MALI GLUMCI ZA VELIKI PLJESAK koji se odvijao tijekom KUTINSKOG LJETA. Čestitamo našim
malim-velikim glumcima i njihovoj voditeljici na povelji nje "Gradovi i općine - prijatelji djece".

OSTALE AKTIVNOSTI DND KUTINA
Smotra dječjeg stvaralaštva u Našicama
U subotu 7. svibnja 2016. DND Kutina gostovalo je u Našicama na 20.Smotri stvaralaštva djece iz
Društava Naša djeca Hrvatske u organizaciji Saveza DND Hrvatske i DND Našice. U programu smo
sudjelovali suvremenim plesom "Pobijedit će ljubav" u izvedbi djece iz Banove Jaruge (koreograf i
voditeljica Đurđa Krajcar) scenskom igrom "Važno je zvati se Ana" u izvedbi djece iz Zbjegovače
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(tekstopisac, dramaturg i voditeljica Sanja Rašo Čar), likovnim radovima "Vilinske kule" na izložbi
radova postavljenoj u Hotelu Park Panolija Našice (voditeljice Nikolina Pejda i Vlatka Vidiček-Dam), te
učestvovanjem djece i voditelja na radionici oblikovanja gline u organizaciji volontera DND Našice. Svi
zajedno smo uz vodstvo volontera - članova DND Našice obišli grad i upoznali se sa najzanimljivijim
kulturno-povijesnim i prirodnim znamenitostima Našica te nakon lijepo provedenoga sunčanog dana
sretno stigli svojim kućama puni pozitivnih dojmova.

Igrom do zdravlja - Praznik obitelji
Igrom do zdravlja je podnaslov događanja kojim se djecu i njihove roditelje okupilo u zajedničkoj igri
na stadionu Sportskog centra Kutina u sunčanu srijedu 25.svibnja 2016.godine. Koordinacijski odbor
Kutina – grad prijatelj djece uz svesrdnu pomoć i podršku Sportskog centra Kutina, Dječjeg vrtića
Kutina, Odreda izviđača "Betlehem" i Društva Naša djeca Kutina organizirao je drugu godinu za
redom niz igara koje su iz domova izmamile brojne obitelji da provedu lijepe trenutke u sportskim
aktivnostima i zajedničkoj igri.
Društvo Naša djeca Kutina imalo je svoj kutak na stadionu gdje su mahom mame s djecom igrale
gumi-gumi (al' bilo je i tata koji su se uspješno okušali), pokušavali su kolutove nabaciti na stupiće,
loptice u posudice, utrkivali se skakanjem zavezanih gležnjeva, itd. Grad je za djecu pripremio vodu za
osvježenje, a peciva i voće za okrijepu. Svjež zrak i sunčan dan bili su iskorišteni na najbolji mogući
način zajedničkim druženjem cijelih obitelji na otvorenom.
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Radionice za voditelje DND-a
U Tuhelju 8. i 9. srpnja 2016. u organizaciji NIVEA Beiersdorf i Saveza DND Hrvatske održane su
edukativne radionice za voditelje likovnih, dramskih i lutkarskih radionica pri Društvima Naša djeca. Iz
Kutine su na seminar stigle 4 voditeljice. Dramsku radionicu pohađala je Helena Ćosić. Lutkarsku
radionicu prošla je Ivanka Certić. Likovnu za mlađi uzrast Nikolina Pejda, a likovnu radionicu za stariji
uzrast Vlatka VIdiček-Dam. Ništa nismo propustile. Puno smo radile. Pauze za kavu, jelo i spavanje
bile su kratke. Radionice korisne i primjenjive u daljnjem radu.

27. Biciklijada i rolijada DND
Nakon što smo odgodili biciklijadu i rolijadu planiranu prvog dana Dječjeg tjedna zbog kišnog
vremena ista je organizirana u sunčani petak 14.listopada 2016.godine s početkom u 16:00 sati. Na
poligonu HAK-a, koji nam je ovom prigodom glavni sponzor jer nam daje na raspolaganje siguran
prostor za cijelo natjecanje, a poslali su nam i brojne prigodne poklone koje su dobili svi sudionici,
okupili su se mali natjecatelji u pratnji roditelja ili baka i djedova kako bi se okušali u što bržoj i
uspješnijoj vožnji bicikla ili rola.
Prijavljeno je ukupno 109 natjecatelja od prvog do petog razreda iz svih 5 škola sa područja grada.
Voditelji ovogodišnje 27. po redu biciklijade bili su Ines Krizmanić i Ivan Lugar i unatoč tome što su
prvi puta imali tu ulogu sve je provedeno po uobičajenom protokolu, u vedrom tonu i sa dobro
objašnjenim pravilima. Razglas Zajednice tehničke kulture postavio je tajnik ZTK Kutina Zdenko
Bogadi, a dalje je njegov rad pratio Stjepan Vidiček iz Foto-kluba ZTK. Ivan Mikulić fotografirao je
natjecanje i aktivno sudjelovao u pripremi samog natjecanja, dovezao potrebne stolove i pripremao
stazu za što sigurniju vožnju. Samo odvijanje 27. natjecanja u brzini i spretnosti vožnje na biciklima i
rolama svim potrebnim predradnjama organizirale su tajnica Milka Mikulić i predsjednica DND-a
Vlatka Vidiček-Dam (sastanak Upravnog odbora DND-a, traženje sponzora, javljanje školama, prijava
policiji, sastanak ekipe koja će raditi tijekom samog događanja...). Biciklijadu Društva Naša djeca
Kutina su svojim sponzoriranjem omogućili HAK, Grad Kutina, Turistička zajednica grada Kutina, SELK,
Turbomehanika, Sindikat EKN Petrokemija i MUP Kutina – odjel prometne policije. Okrijepu u vidu
peciva iz pekarnice KAJ i pitke vode u bočicama, osigurane od strane našeg grada - prijatelja djece,
pomogla je dijeliti, kao i godinama do sada, naša teta Ivanka Certić. Biciklijadu su, osim Ivana
Mikulića, fotografirale i naše članice Marija Slota i Helena Ćosić, dopredsjednica DND-a, a pomoć u
pripremi je pružila još jedna naša volonterka - Nikolina Pejda. Nakon svih vožnji proglašen je 21
dobitnik medalje koje su im uručene uz prigodne poklone naših sponzora. Zahvaljujemo svima koji su
omogućili odvijanje 27.Biciklijade i rolijade DND-a te se radujemo daljnjoj suradnji na budućim
projektima. Zahvaljujemo se i roditeljima na podršci te djeci na poštivanju pravila ponašanja u
prometu.
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Izložba dječjih radova "Neka odrastanje bude dječja igra"
Društvo Naša djeca Kutina sudjelovalo je u projektu "Neka odrastanje bude dječja igra" kojega je
pokrenuo Savez DND Hrvatske u suradnji s NIVEA Beiersdorfom. Nakon suradnje kroz radionice,
seminare i snimanja stigli smo do završne izložbe projekta u Etnografskom muzeju u Zagrebu u utorak
8. studenog 2016.godine. Iz Kutine su izložbu posjetila djeca iz Dječjeg foruma Banova Jaruga s
voditeljima Đurđom Krajcar i Mladenom Puljićem, Dramska grupa iz Zbjegovače s voditeljicom
Sanjom Rašo Čar, Dramska radionica iz Kutine i Likovna radionica DND Kutina s voditeljicom Vlatkom
Vidiček-Dam. Sa nama su bile i članice DND-a Kutina gospođe Milka Mikulić, Marija Slota i Kaicta
Tomac. Pogledali smo i stalnu postavu Etnografskog muzeja u kojem je upriličena i izložba koju smo
došli pogledati : izložba dječjih igračaka nastalih u projektu. Djeca koja su izradila igračke koje su
postavljene na izložbi dala su izjave za medije (HRT i RTL) što je bio poseban doživljaj za njih. Planirali
smo nakon izložbe posjetiti i novouređeni Zoološki vrt, ali nas je u tome spriječila jaka kiša koja je
nemilice padala pa smo umjesto toga otišli u igraonicu Arena-centra gdje je sve bilo suho, toplo i
veselo. U natjecanju savladavanja prepreka u igraonici pobijedila je Marta koja je dobila i diplomu.
Posjet glavnom gradu bio je zanimljiv i svi smo se dobro proveli u zajedničkom druženju.
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Izvješće o radu Dječjeg foruma Banova Jaruga u 2016. godini

Voditeljica Dječjeg foruma Banova Jaruga:
učiteljica razredne nastave Đurđa Krajcar
Članovi DF su (što stalno što povremeno) učenici:
1. Blažeković, Sara, 2.r.
2. Gotvald, Paulina, 2.r.
3. Gregurić, Matias, 2.r.
4. Konček, Marijan, 2.r.
5. Labaš, Barbara, 2.r.
6. Lenička, Iva, 2.r.
7. Opić, Anja, 2.r.
8. Romčević, Matija, 2.r.
9. Šemuga, Iva, 2.r.
10. Maršon, Petar, 3.r.
11. Cota, Luka, 3.r.
12. Ostojić, Dana, 3.r.
13. Maršon, Luka, 5.r.
14. Kozarić, Branimir, 6.r.
15. Mikulić, Luka, 6.r.
15. Cota, Lucija, 6.r.
16. . Maršon, Danijel, 7.r.
17. Jakupović, Emir, 8.r.
18. Kovačić, Ivan, 8.r.
Dječji forum se sastaje jednom tjedno kao izvannastavna aktivnost, a jednom tjedno kao izvanškolska
aktivnost.
Na redovitim radionicama se obrađuju teme o pravima djeteta prema člancima Konvencije o pravima
djeteta. Članovi se senzibiliziraju za siromašne i „nevidljive“ članove zajednice. Dramatiziraju se
tekstovi vezani uz dječja prava. Provode se zabavne aktivnosti: sportske, dramske, likovne, scenske i
druge dječje igre. Uči se o životu djece svijeta. Kako smo uključeni u projekt „Škole za Afriku“,
posebno se upoznajemo sa životom i siromaštvom djece Afrike.
Obilježili smo Dan očeva, Majčin dan i Dan obitelji druženjem s roditeljima.
7.svibnja 2016. smo sudjelovali u Smotri DND-a Hrvatske u Našicama ritmikom „Pobijedit će ljubav“.
Sudjelovali smo s istim plesom i na priredbi povodom Dana škole u našoj školi u Banovoj Jaruzi, te
16.5.2016. na priredbi za Dan obitelji u Kutini.
25.5.2016. smo sudjelovali u projektu „Za djecu Rumunjske“, izradom plakata.
18.5.2016. smo bili na susretima sa saborskim zastupnicima u Saboru u Zagrebu i predstavili problem
naše Banove Jaruge, a to je iseljavanje velikog broja mladih ljudi i cijelih obitelji u inozemstvo, zbog
zapošljavanja, a s tim u vezi padom broja učenika u našim razrednim odjelima.
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Inicijatori smo projekta „Briga za starije osobe“ i posjećujemo 2 staračka doma u Banovoj Jaruzi, te se
družimo i donosimo simboličke poklone korisnicima – starijim i često nemoćnim osobama.
Također smo inicijatori „Robne razmjene“ u školi, koja se obično provodi za Božić i Uskrs. Svatko od
učenika i djelatnika može donijeti ono što mu više ne treba, a za upotrebu je, a uzeti si što mu treba.
Tako si na diskretan način svatko može nečim pomoći.
U listopadu 2016. smo obilježili dječji tjedan tradicionalnim dječjim igrama, te sudjelovali u posjetu
gradonačelniku i iznijeli probleme naših mjesta: nedovršena pješačka staza, vodovod i česti problemi
s kvalitetom vode za piće, javnom kanalizacijom, nedostatkom učionica za rad u jednoj smjeni i dr.
8.11.2016. smo bili s članovima DND Kutina na otvorenju izložbe dječjih igračaka u Etnografskom
muzeju u Zagrebu, u sklopu Nivea projekta „Neka odrastanje bude dječja igra“.
20.11. obilježili smo Dan Konvencije o pravima djeteta prigodnom izložbom dječjih radova (tema
djeca svijeta) na školskom panou Dječjeg foruma.
U 12. mjesecu smo sudjelovali u priredbi u našoj školi povodom Božića i Nove godine scenskom igrom
„Novogodišnji vlak“.
Trenutno uvježbavamo igrokaz „Dječja prava i obitelj“ i obrađujemo teme o životu djece svijeta, što
je članovima vrlo zanimljivo.

Radionica za Dan očeva

Obilježavanje Majčinog dana i Dana obitelji
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Smotra DND-a u Našicama

Dan obitelji u Kutini

Projekt „Za djecu Rumunjske“
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Roštiljada s roditeljima na Izviđačkom centru Pakra

U hrvatskom saboru, lipanj 2016.

Kod gradonačelnika, listopad 2016.

Nivea „Neka odrastanje bude dječja igra“, studeni 2016.
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Božićna priredba, prosinac 2016.

Izvješće o radu dramske skupine iz Zbjegovače

Voditeljica: Sanja Rašo Čar
Polaznici dramske skupine:
1. Matija Gradinac, 2. razred OŠ, 19.4.2008.
2. Domagoj Šalković, 2. razred OŠ, 29.10.2008.
3. Marko Gradinac, 4. razred OŠ, 16.6.2006.
4. Toni Jauševac, 4. razred OŠ, 25.10.2006.
5. Ivan Lacko, 4. razred OŠ, 2.7.2006.
6. Antonio Rubala, 4. razred OŠ, 26.1.2007.
7. Tomislav Knežević, 4. razred OŠ, 7.1.2007.
8. Dragutin Sladović, 4. razred OŠ, 23.12.2006.
9. Filip Ježo, 4. razred OŠ, 24.9.2005.
10.Marija Šaško, 4. razred OŠ, 5.3.2007.
Tijekom cijele godine sastajali smo se jednom tjedno (ponedjeljkom), a prema potrebi i više
puta tjedno za potrebe generalnih proba uoči nastupa.
Načini i oblici rada:
Provodili smo različite tipove dramskih vježbi i igara putem kojih
smo razvijali vještine scenskog odgoja i tehnike potrebne za scenski nastup. U radu smo
primjenjivali 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.
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Scenski nastupi:
VALENTINOVO
U organizaciji POU Kutina održana je tradicionalna priredba za Valentinovo. Priredba je
imala humanitrani karakter. Naime uz Valentinovo obilježen je Međunarodni dan darivanja
knjiga, a umjesto ulaznice posjetitelji su mogli darovati knjigu namijenjenu romskoj knjižnici
u osnivanju.
Naša dramska skupina predstavila se igrokazom
„Važno je zvati se Ana“.

SMOTRA DJEČJEG STVARALAŠTVA U NAŠICAMA
U Našicama se 3 dana od 06. – 08. svibnja održavala 20. Smotra dječjeg stvaralaštva u
organizaciji Saveza društava Naša djeca Hrvatske i domaćina Društva Naša djeca Našice
Učenici iz Zbjegovače kao predstavnici DND Kutina prikazali su scensku igru „Važno je zvati
se Ana“, za čiju izvedbu su pohvaljeni.

OBITELJ I JA“- HUMANITARNA PRIREDBA UZ DAN OBITELJI
Sudjelovali smo na priredbi u povodu Dana obitelji i izveli točku Gusari iz Zbjegovače.
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PRIREDBA ZA DAN GRADA „MLADI SVOME GRADU“
Kutinsko Društvo naša djeca 7. Studenog 2016. organiziralo je tradicionalnu priredbu uz Dan
grada Kutine «Mladi svome gradu».
Učenici iz Zbjegovače predstavili su se scenskom igrom Pravac Njemačka koja govori o
aktualnom problemu odlaska mladih iz svih krajeva naše domovine, pa tako iz iz našeg grada.

BOŽIĆ U VRIJEME BONIFACIJA PAVLETIĆA
U Galeriji Muzeja Moslavine otvorena je Etnografska izložba "Božić u vrijeme Bonifacija
Pavletića". U programu svečanog otvorenja djeca iz Zbjegovače, rodnog mjesta Sluge Božjeg
Bonifacija Pavletića, izvela su i predstavu u kojoj su prikazali tradicijske običaje prije 150
godina.

IZLOŽBA JASLICA U ŠKOLI ZBJEGOVAČANa putu brata Bonifacija

U područnoj školi Zbjegovača Povjerenostvo za promicanje svetosti brata Bonifacija
tradicionalno je organiziralo je Bonifacijev Božić i izložbu jaslica koje su izradili učenici svih
kutinskih osnovnih škola. Učenici Dramske skupine iz Zbjegovače u svojoj su predstavi
prikazali rođenje Isusa i Božićne običaje u vrijeme Ivana Bonifacija Pavletića (1864. - 1897.)
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čija je obitelj darovala zemljište za izgradnju škole.
Jaslice sa izložbe bit će prodane, a prihod će biti darovan za potrebe Centra za učenike s
posebnim potrebama u OŠ. Z. Franka u Kutini.

NOĆ MUZEJA 2017.
U Kutini je održana Noć muzeja 2017. Uz bogat program i ove godine Muzej je bio odlično
posjećen, a manifestacija je postigla svoj cilj, promovirati muzejsku baštinu, dovesti mlade
ljude u Muzej, zainteresirati građane za muzejsku građu u ležernom okruženju. Tome su
uvelike pridonijeli najmlađi koji su prikazali scenski igrokaz „Bela IV u gradu Kutini – prijatelju
djece„ koji je postavila učiteljica Sanja Rašo Čar s učenicima iz Zbjegovače, a na tekst
kutinskog publiciste Dragutina Pasarića.

Link snimka igrokaza https://www.youtube.com/watch?v=K5Lgeci5pJQ
IZLOŽBA DJEČJIH RADOVA “NEKA ODRASTANJE BUDE DJEČJA IGRA”
Djeca i voditelji DND Kutina nazočili su otvorenju izložbe 8. studenog 2016. U Zagrebu.
Iz Kutine su izložbu posjetila djeca iz Dječjeg foruma Banova Jaruga s voditeljima Đurđom
Krajcar i Mladenom Puljićem, Dramska grupa iz Zbjegovače s voditeljicom Sanjom Rašo Čar,
Dramska radionica iz Kutine i Likovna radionica DND Kutina s voditeljicom Vlatkom VidičekDam, a s nama su bile i članice DND-a Kutina gospođe Milka Mikulić, Marija Slota i Kata
Tomac. Pogledali smo i stalnu postavu Etnografskog muzeja koja je djecu oduševila. Djeca
koja su izradila igračke koje su postavljene na izložbi dala su izjave za medije (HRT i RTL) što
je bio poseban doživljaj za njih.
Upoznali su uglednog likovnog umjetnika i ilustratora Ivana Viteza.
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VIDEO I AUDIO MATERIJALI
Okušali smo se i u izradi video materijala. Tekst za kratke video uratke osmislili smo sami. Pri
montaži nam je pomogla Sanja Pahel (socijalni pedagog) i Renato Čar.
DAN VODA
Uz Svjetski dan voda 22. Ožujka u Zagrebu su svečano dodijeljene nagrade u ovogodišnjem
natječaju Hrvatskih voda „Najmlađi za vode Hrvatske 2015.-2016.“ na koji su se prijavile 143
osnovne škole diljem Hrvatske s ukupno 204 prijavljena rada u raznim kategorijama.
Nagrađen je naš video zapis „Što sve o vodi trebamo znati“,
(https://www.youtube.com/watch?v=Fih0PxdK6do ).
Mentorice su bile:Sanja Rašo Čar i Sanja Pahel.
Hrvatske vode nagradile su sve učenike vrlo vrijednim poklonima koje će moći koristiti u
daljnjem radu.

NATJEČAJ-ZA NAŠE MALE GENIJALCE (RUNDA DRUGA)
Snimili smo video uradak „ZATO ŠTO DOBRO GOOGLAMO GLAVAMA“ kojim smo sudjelovali
na HEP-ovom natječaju Za naše male genijalce. Radi se o drugoj rundi natječaja u kojem i ove
godine HEP, u suradnji sa Narodnim radiom, osnovne škole u Hrvatskoj nagrađuje sa 35
najmodernijih računala.
Link - https://www.youtube.com/watch?v=x5_IZMhMzLY
RADIO EMISIJA ZA HRVATSKI KATOLIČKI RADIO
Ove godine sudjelovali smo u snimanju radio emisije za Hrvatski katolički radio. U emisiji smo
govorili o izložbi jaslica u našem mjestu.
Za taj događaj jako nam je pomogao gospodin Dragutin Pasarić.
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RADIONICA ZA VRIJEME TRAJANJA KUTINSKOG LJETA
MALI GLUMCI ZA VELIKI PLJESAK / KROZ IGRU DO IGROKAZA
Cilj ove akcije je bio okupiti djecu s područja grada Kutine i šire (susjedne općine) koji imaju
dramskih sposobnosti, koji vole i žele naučiti ovakav oblik izražavanja i stvaranja. Pružena im
je mogućnost da za vrijeme trajanja ljetnog odmora korisno iskoriste svoje slobodno vrijeme.
Željeli smo da djeca igrajući se stvaraju i osmišljavaju igrokaz koji bi na posljednjem susretu
premijerno izveli u velikoj dvorani POU Kutina za roditelje, prijatelje i sve ljubitelje kazališne
umjetnosti za djecu. U dječjem tjednu (5.10.2016.) igrokaz je izveden za sve učenike,
polaznike prvih razreda OŠ, kao predstava dobrodošlice.
Kroz niz kreativnih dramskih radionica osmislili smo igrokaz koji je premijerno izveden na
zadnjem susretu. Djeca su kroz ove radionice ostvarivala i niz zadataka koji pripadaju u
Građanski odgoj i obrazovanje, a to su:
 biti aktivan član društvene zajednice
 aktivno sudjelovati u raspravama, navoditi svoje ideje i stajališta
 prihvaćati odgovornost za vlastite postupke
 sudjelovati u donošenju i prihvaćanju zajedničkih pravila, dogovora i
rješenja
 aktivno raspravljati o vlastitoj učinkovitosti u suradnji s drugima
 sudjelovati u aktivnostima koje su usmjerene na dobrobit pojedinca i
zajednice
 upoznati važnost individualne sposobnosti za doprinos društvenom i
kulturnom razvoju svog grada
Djeca su za vrijeme stvaranja igrokaza naučila i neke bitne povijesne činjenice o razvoju svog
grada (Bela IV, prvi zapis imena grada Kutine, 10.11.1256., Zaprta gora, trgovišće) . Usvojili su
imena nekolicine mitoloških bića iz staroslavenske mitologije (Mijat, bog ljubavi, Boran, bog
sjevernog vjetra, Dodan, bog kućnog ognjišta i zaštitnik obitelji, Pagod, bog lijepog vremena,
baba Jaga, boginja smrti i regeneracije). Baratali su s nekoliko geografskih pojmova koji su
bitni za naše zavičajno područje (Moslavina, Moslavačka gora, Garić-grad)
Bavili su se kreativnim stvaranjem vlastite scenske igre. Izražavali su se govorom, mimikom,
gestama, pokretom i plesom.
Ukupno 33 djece povremeno je pohađalo i prošlo kroz rad dijela radionica, a njih 26 su bili
stalni polaznici. Pokazali su veliku želju za nastavak rada u dramskim radionicama.
Uključena su bila djeca predškolskog i školskog uzrasta (od 1.-5. razred OŠ).
PREDŠKOLSKI UZRAST – STALNI POLAZNICI:
- Lana Lacko
- Adriana Rubala
- Tara Neralić
- Lorena Bosnar
PREDŠKOLSKI UZRAST – POVREMENI POLAZNICI:
- Ana Tremski
- Ema Tremski
- Vinka Franić
- Iva Rima
ŠKOLSKI UZRAST – STALNI POLAZNICI:
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- Filip Rudak
- Filip Ježo
- Domagoj Šalković
- Marko Gradinac
- Matija Gradinac
- Ivan Lacko
- Antonio Rubala
- Toni Jauševac
- Tara Nikitović
- Tara Barić
- Petra Habazin
- Leona Obrad
- Leona Golubić
- Nina Sokodić
- Nika Jutriša
- Marija Šaško
- Ema Franić
- Marta Rimac
- Lucija Letvenčuk
- Nikolina Letvenčuk
- Dora Brozović
- Nika Bastalić
- Anđela Perković
ŠKOLSKI UZRAST – POVREMENI POLAZNICI:
- Dora Adamović
- Antonija Karadža
Medijski su nas pratili:
- www.kutina.hr
- Moslavački list
- Facebook stranica: UA za društvene djelatnosti grada Kutine
- Mreža TV, prilog u emisiji Ljetni đir
Poveznice:
 https://www.facebook.com/events/721642934604687/permalink/743429565
759357/
 https://www.facebook.com/kutina.hr/photos/?tab=album&album_id=104715
6558672425
 https://www.facebook.com/kutina.hr/videos/1047199288668152/
 https://www.facebook.com/kutina.hr/videos/1040356876019060/
 http://www.kutina.hr/Vijesti/Citanje-vijesti/ArticleId/18412/oamid/1491
 https://www.facebook.com/jasminka.molnar.7/posts/10206809223889320
 https://www.facebook.com/events/721642934604687/
 https://www.youtube.com/watch?v=aTGwxuK8CKk&index=37&list=PLrk7YkfC
1oIDiKVHRRixq8UD4TMxvJBRI (od 30-te do 40-te minute)
 http://mreza.tv/dramska-radionica-za-djecu/
 http://pou-kutina.hr/kazalisna-predstava-mali-glumci-veliki-pljesak-03-082016-18-sati-kino-dvorani-pou-kutina/
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 http://turizam-smz.hr/news-posts/program-kutinskog-ljeta-2016/
Akcija je posebna, nova i originalna radi toga što priredbu dobrodošlice izvode djeca grada
Kutine za djecu polaznike prvih razreda sa područja grada te zato što su po prvi puta
organizirane dramske radionice na području grada Kutine u sklopu Kutinskog ljeta. Nije
potrebno izdvajati nova financijska sredstva za priredbu dobrodošlice. Djeca polaznici
radionica imali su višestruku korist jer su se kreativno izražavala i stvorila djelo koje će
uprizoriti za svoje najmlađe prijatelje, prvoškolce. Novost je da će svaka učiteljica prvog
razreda za svoje učenike dobiti materijale koje će moći iskoristiti u razrednoj mapi
Građanskog odgoja i obrazovanja. Za njih su bili pripremljeni nastavni listići razrađeni za
učenike čitače i nečitače koje su učiteljice mogle iskoristiti za evaluaciju i generalizaciju
nakon odgledane predstave.
Ova akcija je imala višestruku korist, od toga da su u nju bila uključena djeca s područja
Kutine i petoro djece iz susjedne općine Lipovljani (jer se takve radionice ne održavaju kod
njih, a djeca su pokazala velik interes). Možemo reći da su ove radionice ostvarile preko
djece međuopćinsku suradnju. U rad dramskih radionica uključila su se i djeca predškolskog
uzrasta, jer su pokazala motivaciju i želju za sudjelovanjem te ih se rado uključilo u rad, a
program i sadržaj prilagodio.
Roditelji su mogli vidjeti i uživati u stvaralaštvu svoje djece i na temelju nastalog igrokaza
postalo im je vidljivo da su korisno provodili svoje slobodno vrijeme.
Akcija je pozitivne promjene donijela i za cijelo područje grada Kutine, jer imamo gotovu
predstavu dobrodošlice. To ima dodatnu vrijednost jer su djeca preuzela aktivnu ulogu kao
mali građani i stvorili novo scensko djelo. Naučili su da je lijepo sudjelovati u aktivnostima
usmjerenim na dobrobit pojedinca i zajednice. Spoznali su važnost individualne sposobnosti
za doprinos društvenom i kulturnom razvoju svoga grada. Za vrijeme Kutinskog ljeta
organizirana je besplatna predstava. Ostvarena je suradnja između grada Kutine, Foto video
kluba Kutina, koordinacijskog odbora grada Kutine – prijatelj djece, DND Kutina, svih
osnovnih škola s područja grada i Dječjeg vrtića Kutina.
I na kraju Moslavina je dobila svoju prvu bajku koju su stvorila i izvela djeca.
Za ovu radionicu gradu Kutini dodijeljena je Povelja Središnjeg koordinacijskog odbora
gradovi prijatelji djece, što dodatno potvrđuje uspješnost provedene radionice.
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Financijski izvještaj za 2016.g.

PRIHODI
Opis
Prihodi od donacija Grada Kutina za projekt
Prihodi od donacija Grada Kutina za darove djeci HVIDR-e
Prihodi od humanitarne predstave
Prihodi od trg.društva i ostalih pravnih osoba

Iznos
15.000,00
11.797,85
3.525,00
7.300,00

UKUPNO PRIHODI

37.622,85

Preneseni višak iz prethodne godine

23.865,92

UKUPNO RASPOLOŽIVO

61.488,77

RASHODI
Uredski materijal
Materijal za redovnu djelatnost udruge
Električna energija
Plin
Voda
Mobitel
Prijevoz autobusom
Troškovi pričuve zgrade
Reprezentacija
Usluge platnog prometa
Darovi djeci HVIDR-a
Prijevoz u javnom prometa
Ostale usluge
Novčana pomoć djeci
Članarina Savezu DND
Honorar za knjigovodstvene usluge
Nabavljen sitan inventar (usisivač)
Dnevnice za službena putovanja
Naknada za prijevoz osobnim vozilom u službene svrhe
Stručna literatura
UKUPNO RASHODI
Višak prihoda raspoloživ za prijenos u narednu godinu
Dugotrajna imovine i sitan inventar u upotrebi otpisani su u cijelosti.
Stanje novčanih sredstava na žiro računu udruge iznosi 23.478,93 kn.

32

211,00
5.157,13
1.326,85
1.063,71
526,39
220,00
4.800,00
2.039,88
533,86
657,27
10.798,06
241,60
2.408,75
2.000,00
1.000,00
3.333,34
299,00
680,00
418,00
295,00
38.009,84
23.478,93

