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9500 djece i
mladih na
8. festivalu o
pravima djece

Čuvarica
djetinjstva u
posjeti Sisku
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UNICEF-ov izvještaj za Čuvare djetinjstva

Novi šareni
prostori za
djecu SiskA
Ove školske godine djeca iz Siska počela
su pohađati nastavu u obnovljenim i
novouređenim prostorijama četiriju
obrazovnih ustanova na području grada.
Prostorije škola i predškola opremljene
su novim namještajem i didaktičkom
opremom zahvaljujući donaciji tvrtke IKEA u
vrijednosti od 160.000 kuna, što je vrijedan
doprinos u uključivanju ranjivih skupina
djece u programe obrazovanja u Sisku.
“Ideja je najranjivijim skupinama djece
omogućiti kvalitetno obrazovanje, ali uz
uključivanje i njihovih roditelja, jer bez
njih ovaj projekt nije održiv. Ovaj je projekt
jedinstven jer promiče dobar glas o sisačkome
školstvu i predškolskom odgoju”, poručila je
gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček.
Program “Sisačka šarena inkluzija” potaknuli
su Grad Sisak i UNICEF kako bi se omogućio
pristup kvalitetnom obrazovanju najranjivijoj
djeci s područja toga grada. Provodi se u
suradnji s gradskim školama i vrtićima te
Pučkim otvorenim učilištem “Korak po korak”,
a obuhvaća 120 djece, više od stotinu roditelja
i članova obitelji, te učitelje, stručne suradnike i
vodstvo OŠ Galdovo i njezine područne
škole Hrastelnica.

Valentina Otmačić, predstojnica
Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Igor
Štefanac, PR Manadžer, Ikea Hrvatska,
Kristina Ikić Baniček, gradonačelnica
Siska, ravnatelj OŠ Galdovo, Petar
Zelić; Novi polaznici predškolskog
programa u Hrastelnici (lijevo)

“Poticaj za razvoj u ranom djetinjstvu
najvrjedniji je dar za svako dijete, a takvih je
poticaja za djecu i obitelji slabijeg imovinskog
statusa, pripadnike manjinskih zajednica te
za djecu s poteškoćama u razvoju još uvijek
premalo. Sigurna sam da će nove, šarene
prostorije postati mjesto na kojemu će djeca,
učitelji, odgajatelji i roditelji s područja Grada
Siska s radošću provoditi vrijeme u igri,
učenju i druženju, što će poboljšati obrazovne
rezultate djece i pozitivno utjecati na kvalitetu
njihova života u odrasloj dobi.” – poručila
je Valentina Otmačić, predstojnica Ureda
UNICEF-a u Hrvatskoj.
Ukupna vrijednost programa “Sisačka šarena
inkluzija” iznosi više od pola milijuna kuna.
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Nakon završetka Drugog
svjetskog rata Europa je bila
izmučena. Građani su živjeli
teško, a milijuni djece trebali su
pomoć kako bi preživjeli. Zato
je 1946. na prvom zasjedanju
Opće skupštine Ujedinjenih
naroda donesena jednoglasna
odluka − osnovat će se UNICEF,
posebna agencija kojoj će
dobrobit djece svijeta biti
najvažnija zadaća. Bilo je to
11. prosinca prije 70 godina.
U godinama nakon rata UNICEF
je svaki dan hranio šest milijuna
gladnih dječjih usta. Među
njima je bila i Audrey Hepburn,
ali i velik broj djece u našim
krajevima. Tadašnja država bila
je jedna od zemalja koje su prve
počele primati UNICEF-ovu
pomoć. Naš 70. rođendan prilika
je da se svega prisjetimo i da
proslavimo sve što zajedno sa
svojim donatorima već sedam
desetljeća radimo za djecu.

Čaša mlijeka
– za svako dijete
Malo je poznato da je UNICEF
imao ključnu ulogu u razvoju
modernog mljekarstva u
Hrvatskoj. Izgrađene su
mljekare u Zagrebu, Rijeci i
Splitu, a kasnije i tvornice za
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proizvodnju mlijeka u prahu u
Osijeku i Županji. UNICEF je
osigurao najmodernije strojeve
za proizvodnju pasteriziranog
mlijeka i pomogao da se
educiraju radnici. Trajno
mlijeko moglo se jednostavno
transportirati u sve krajeve
zemlje kako bi se nahranila
gladna dječja usta. Mlijeko se
besplatno dijelilo u školama,
a brojnoj djeci to je bio jedini
obrok u danu. Mnogi se i danas
sjećaju dvopeka, kolutova žutog
sira, okusa gorkog ribljeg ulja,
ali i prve čokolade! Sve je to
bilo u UNICEF-ovim paketima
pomoći.

Pomoć za
najranjiviju djecu
UNICEF se posebno brinuo o
djeci koja su u ratu ostala bez
roditelja, o udomljenoj djeci
i djeci iz socijalno ugroženih
obitelji. Osigurali smo i sirovinu
od koje su domaće tvornice
izradile više od 200 000 pari
dječjih cipela i gotovo 37 000
deka. Niz ustanova za slijepu i
slabovidnu, gluhonijemu i djecu
s različitim teškoćama dobilo
je potrebnu opremu i nastavna
sredstva, među njima i Zavod za
gluhonijemu djecu u Zagrebu.
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Svijet bi bio
hladno mjesto
bez UNICEF-a

rješenje UNICEF skandi: kuverta puna ljubav(i), oporo, korodirati, sedamdeset, gaz, z, trotil, adama, emu, riva, ako, tavanar, ito, ena, patak, la, jidiš, tor, ecija, e, isak, kolo, meri, ti, trikovi, doris,
klopka, arhiv, jt, majka i dijete, kao.

© DHacek/Festival o pravima djece

Matineje, debatne projekcije,
zanimljive radionice i besplatne
projekcije kvalitetnih obiteljskih
filmova i ove su godine privukli
mnogobrojne posjetitelje pred
velika kinoplatna u 18 hrvatskih
gradova. Inkluzija nam je važna,
pa je i ove godine cijeli program
bio prilagođen djeci i odraslima
s oštećenjima vida i sluha. U
izradi audiodeskripcija za slijepe
i slabovidne sudjelovali su
mnogobrojni hrvatski glumci.
“Iznimno smo ponosni na to što
festival, progovarajući o temama
koje intrigiraju djecu i mlade
s naglaskom na zbližavanje s
roditeljima, svake godine sve
više raste. Zajednički odlazak
u kino pokazao se kao odlična
prilika za kvalitetno provođenje
slobodnog vremena s obitelji.
I ove godine trudili smo se
potaknuti djecu na izražavanje,
izobrazbu i stvaralaštvo pa
smo iskoristili mogućnost da
skrenemo pozornost na filmsku
umjetnost te razgovor o viđenom
i doživljenom”, rekla nam je
umjetnička direktorica Festivala o
pravima djece Tatjana Aćimović.
Tijekom te manifestacije
koja promiče i slavi dječje
audiovizualno stvaralaštvo,
prihvaćanje različitosti i
dostupnost audiovizualnih
sadržaja svima, gledatelji su
vidjeli više od 33 filmskih djela iz
Hrvatske i svijeta.

Novo igralište za
dječji osmijeh
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Obrazovanjem do bolje
budućnosti za djecu
Briga za kvalitetno obrazovanje
djece uvijek nam je bila važna.
Upravo je UNICEF zaslužan za
uvođenje tehničke kulture u
škole. U svakoj školi opremljen
je kabinet za tehnički odgoj, a
u seoskim školama UNICEF je
pokrenuo programe razvoja
praktičnih znanja, vještina i
radnih navika. Obnovljene
su seoske škole, a pokrenut
je i program školskih vrtova
i uzgoja domaćih životinja.
U Splitu, Karlovcu, Kninu
i Varaždinu osnovani su
centri za profesionalnu

(1) Arhivska fotografija snimljena
50-ih godina prošlog stoljeća. UNICEF
je osigurao sirove materijale za
proizvodnju deka koje su distribuirane
majkama i djeci; (2) Arhivska
fotografija iz 1955. godine Dječji dom
za ratnu siročad u Cavtatu koji je
primio UNICEF-ove pošiljke pomoći;
(3) Arhivska fotografija snimljena
50-ih godina prošlog stoljeća. UNICEF
je dopremio više od 650,000 kg
sapuna u sklopu programa promicanja
higijene i zdravlja.

orijentaciju i osposobljavanje
mladih. UNICEF je osigurao
moderne strojeve i aparate,
što je omogućilo stručno
osposobljavanje nezaposlenih
mladih ljudi.

Zdravlje je najvažnije
Malariju danas smatramo
egzotičnom bolesti, no nekad
je ona u Hrvatskoj uzimala velik
danak. Posebno su ugroženi
bili dalmatinska obala i dolina
Neretve, ali malarije je bilo i u
Slavoniji. Zahvaljujući velikoj
akciji, koju su zajedničkim
snagama proveli Svjetska
zdravstvena organizacija i

UVODNIK
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Emotivno
druženje
s djecom
u Sisku

Drage Čuvarice i Čuvari djetinjstva,

UNICEF, malarija je u Hrvatskoj
već dugo dio prošlosti. Isto je
i s drugim teškim i opasnim
bolestima poput bruceloze,
trahoma i tuberkuloze, koje
su danas rijetkost ili ih uopće
nema. Nakon Drugog svjetskog
rata smrtnost djece u našim
krajevima bila je iznimno visoka.
Godine 1950. u Hrvatskoj je
umiralo 118 na 1000 rođene
djece. To se moralo promijeniti.
UNICEF je u suradnji s vlastima
započeo program “Majka i
dijete”. Kako bi naobrazba bila
što kvalitetnija, škole za primalje
i medicinske sestre postale su
četverogodišnje srednje škole
za koje je UNICEF osigurao
opremu. Osigurani su i oprema
i lijekovi te doškolovanje
kadrova u inozemstvu za 36
dispanzera za majke i djecu,
desetke laboratorija i školskih
ambulanti, a otvoreno je i 101
savjetovalište za žene i djecu.
Osnovani su i opremljeni
posebni odjeli za brigu o
prijevremeno rođenoj djeci, a
zahvaljujući UNICEF-u otvoren
je i Centar za majke i djecu,
danas dječja bolnica u Klaićevoj.

UNICEF – prvi u
samostalnoj Hrvatskoj
Ratne 1991. UNICEF je otvorio
svoj Ured za krizne situacije.
Bili smo prva međunarodna
organizacija u Hrvatskoj, i to i
prije službenog priznanja naše
zemlje. Vremena za čekanje nije
bilo, djeci i njihovim obiteljima
trebala je hitna pomoć. Nakon
završetka Domovinskog rata u
našem su fokusu druge teme:
obrazovanje o opasnostima od
mina, rodilišta prijatelji djece,
obrazovanje o dječjim pravima,

podrška udomiteljstvu, podrška
roditeljima u prvim godinama
života djece i mnoge druge.
Među najupečatljivijima
svakako su bile akcije “Stop
nasilju među djecom”,“Svako
dijete treba obitelj” i “Prve tri su
najvažnije!”. Akcije i kampanje
pokretane su s ciljem da
društvo potrebe djece stavi na
prvo mjesto.

Tada su, baš kao i danas, sva sredstva za djelovanje UNICEF-a
stizala zahvaljujući dragovoljnim prilozima. Na taj način,
posredstvom UNICEF-a, građani, tvrtke, organizacije i vlade
iskazuju solidarnost s
najranjivijim skupinama
djece.
Zajedno s vama, i ovaj
ćemo rođendan provesti
radno, boreći se za prava
svakog djeteta i za svijet
po mjeri naših najmlađih.

Prvi kad je
najpotrebnije
Uz nove izazove, UNICEF nije
zanemario svoju prvotnu
zadaću – hitnu humanitarnu
pomoć u kriznim situacijama.
Zahvaljujući stalnim
donatorima diljem svijeta,
UNICEF je u stanju uputiti
pomoć u bilo koji dio svijeta
u roku od 24 sata. Kada neku
zemlju pogodi potres, cunami,
uragan, ratni sukob ili poplava
– mi smo tu za one najranjivije.
Pokazali smo to i nakon poplava
koje su pogodile našu zemlju
u svibnju 2014. godine, ali i u
vrijeme velikog izbjegličkomigrantskog vala za vrijeme
kojeg je kroz našu zemlju prošlo
više od 650 tisuća ljudi.
Kada je 1946. osnovan,
nitko nije vjerovao da će
70 godina kasnije svijet i
dalje trebati UNICEF. No i
sada, u 21. stoljeću, milijuni
djece trebaju našu pomoć.
Mi smo njihov glas. Ako se
ujedinimo u stvaranju svijeta
u kojem će svakom djetetu
biti zagarantirano zdravlje,
obrazovanje, jednakost i zaštita,
imamo priliku ispuniti ono
što svijet duguje djeci. Samo
zajedno možemo stvarati svijet
dostojan djeteta.

Uz najbolje želje za
predstojeće blagdane i
2017. godinu,

Najviše darujemo kada
darujemo sa srcem!
Za blagdane i ostale važne
događaje u životima Vaših
najmilijih odsad im možete
darovati Kuvertu punu ljubavi
– donaciju za najranjiviju djecu
ostvarenu u njihovo ime.
Kuverta puna ljubavi
originalan je način darivanja
i doniranja kojim ne samo
što usrećujete one do kojih

Valentina Otmačić
predstojnica Ureda
UNICEF-a za Hrvatsku

Vam je najviše stalo, već
i pomažete djeci diljem
Hrvatske i svijeta.
Poklonite Kuvertu punu
ljubavi za blagdane, rođendan
ili pak u znak sjećanja na
voljenu osobu, a UNICEF će
je dostaviti Vašim bližnjima
u obliku prigodne čestitke ili
e-čestitke.

Za više informacija posjetite stranicu
www.kuvertapunaljubavi.unicef.hr
ili nam se javite na broj telefona
01/3031-639. Radujemo se Vašem pozivu!
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Prošle je godine 4504 djece
sudjelovalo u sudskim
postupcima kao svjedoci ili
žrtve kaznenih djela. Istinu o
teškim i mučnim iskustvima
tih malih žrtava i/ili svjedoka
kaznenih djela često znaju samo
ta djeca. No da bi počinitelji
bili kažnjeni, pravosudni
stručnjaci također je trebaju
doznati. Pritom je važno
da djeca ne budu ponovno
traumatizirana. UNICEF je
u suradnji s Ministarstvom
pravosuđa pokrenuo program
“Sudovi prilagođeni djeci”.
Vodeće domaće stručnjakinje
Lana Petö Kujundžić i prof. dr.
sc. Gordana Buljan Flander
napisale su tri brošure – za
stručnjake u pravosuđu, za
roditelje/skrbnike i brošuru za
dijete. Tiskano je više od 14
000 brošura za djecu, roditelje

© UNICEF

(1) 1993. godine djeca se igraju skloništa u
razrušenom Pakracu; (2) Fotografija snimljena
tijekom provođenja programa psihosocijalne
podrške djeci u izbjegličkom kampu u
Resniku 1993. godine; (3) Djeca otvaraju
pakete sa školskim priborom koje je UNICEF
dostavio u školu u Pakracu 1996. godine.

Brošure za
pravosuđe po
mjeri djeteta

Publikacije pripremljene za djecu, skrbnike i suce.

i stručnjake, a u radionicama je
sudjelovalo više od 150 sudaca,
državnih odvjetnika i stručnjaka
kako bi doznali kako na sudu
ispravno pristupiti djetetu.
Program prilagodbe hrvatskoga
pravosuđa djeci UNICEF
je podupro s 2,3 milijuna
kuna, što osim izobrazbe i
brošura uključuje i opremanje
deset sudova najnovijom
audiovizualnom opremom za
snimanje djece u posebnim
prostorijama u kojima ih

ispituju za to educirani
stručnjaci. U posljednja
dva desetljeća učinjeni su
važni pomaci u približavanju
pravosudnog sustava djeci i
njihovim potrebama. Važno je
da se djeca žrtve i/ili svjedoci
kaznenih djela na sudu osjećaju
sigurno i zaštićeno, da znaju
da su odrasli tu za njih, jer
samo tako može početi njihov
put prema oporavku od
traumatičnih situacija kroz koje
su prošla.

Na otvorenju obnovljene
područne škole Hrastelnica
u Sisku pridružila nam
se Lida Gojačić, naša
dugogodišnja Čuvarica
djetinjstva. Svidjelo joj se
druženje s najmlađima i
priredba koju su osmislili.
“Druženje s djecom –
korisnicima UNICEF-ovih
programa u Sisku bilo mi je
iznimno emotivno iskustvo”,
rekla je Lida te dodala kako
je za nju veoma važno da
sva djeca imaju jednake
mogućnosti u životu.
Upravo je zato još 2011.
odlučila postati UNICEF-ova
redovita donatorica. Svim
Čuvarima djetinjstva od srca
hvala zato što su uz djecu iz
mjeseca u mjesec!

Čuvarica djetinjstva Lida Gojačić
s djecom u Sisku

Novo igralište za
dječji osmijeh u
Slavonskome Brodu
Djevojčice i dječaci iz naselja
Josip Rimac u Slavonskome
Brodu s oduševljenjem su
dočekali prvo dječje igralište
u svojem naselju! Ljuljačke,
tobogan, njihaljke – sve je tu!
Pitanje je samo što odabrati.
“Ovdje mi je baš sjajno.
Igram se na igralištu, igram s
prijateljima nogomet, ljuljam
se!”, rekla nam je radosno
Jelena koja dolazi svaki dan.
Igralište je nastavak suradnje
Grada Slavonskoga Broda
i UNICEF-a na programu
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“Krenimo zajedno” za
uspješnije uključivanje ranjivih
skupina djece u osnovnu školu.
“Sva djeca trebaju imati
jednake mogućnosti za učenje,
razvoj igrom i druženjem s
vršnjacima, bez obzira na
naselje u kojem odrastaju.
Zadovoljstvo nam je što su
naša zajednička ulaganja u bolji
početak školovanja nedavno
proširena i početkom provedbe
predškole u područnoj školi
Jelas, a igralište je još jedno
mjesto koje će donijeti djeci

© MKnezevicBarisic/UNICEF
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kada je 1946. godine osnovan UNICEF, nitko nije vjerovao da
će ga 70 godina kasnije svijet i dalje trebati. No i sada, u
21. stoljeću, milijuni djece trebaju našu pomoć. Osnivači
UNICEF-a vjerovali su da će za pet godina riješiti probleme
preživljavanja i zdravlja djece. Nažalost, svijet je još uvijek
mjesto na kojem su mnoga djeca uskraćena za svoja prava,
mnoga još uvijek žive u siromaštvu, gladi, izbjeglištvu,
oružanim sukobima i bolesti. U naše krajeve prva pošiljka
UNICEF-ove pomoći stigla je već 1947. godine. U Hrvatskoj
se brojni građani sjećaju tih vremena. Sir jarke žute boje,
mliječni obroci u školi, sapun, mrsko riblje ulje, ali i prva
čokolada – to je bio UNICEF. S vremenom, UNICEF je
počeo ulagati u trajna rješenja koja će dovesti do većeg
preživljavanja, bolje prehrane, učinkovitije zdravstvene skrbi
i kvalitetnijeg obrazovanja djece. Od prvih mljekara i tvornica
penicilina, inkubatora i podrške patronažnoj službi pa sve do
iskorjenjivanja malarije u dolini Neretve.

© MKnezevicBarisic/UNICEF
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Djeca se igraju na svom novom igralištu u Slavonskom Brodu

osmijeh na lice.”– istaknula je
Valentina Otmačić, predstojnica
UNICEF-a u Hrvatskoj. Program
“Krenimo zajedno” priprema
djecu i roditelje romske
nacionalne manjine i njihove
učitelje za uspješno uključivanje
u osnovnu školu. Zamjenik
gradonačelnika Slavonskoga

Broda Hrvoje Andrić kaže da
se napredak već vidi: “Osjeća
se pozitivan pomak u samom
uspjehu u učenju, odnosu
prema školi i cjelokupnom
nastavnom procesu. Sve
takve aktivnosti itekako mogu
pridonijeti boljoj integraciji
romske nacionalne manjine.”

