
 Izvješće o provedenIm  
 aktIvnostIma u 

2016.

©
 k

hu
za

ie
/u

n
IC

e
F



Drage donatorice i donatori,  
dragi prijatelji UNICEF-a,

godinu koja je iza nas pamtit ćemo kao još jednu u nizu u kojoj 
su životi djece i njihova prava bili ugroženi, prvenstveno uslijed 
razarajućih ratnih sukoba, prirodnih katastrofa i siromaštva. 
Međutim, 2016. godinu pamtit ćemo i po važnim postignućima. 

Na sljedećih nekoliko stranica pripremili smo pregled naših 
najvažnijih aktivnosti u 2016. godini. Sve one ne bi bile 
moguće bez Vaše pomoći i podrške na kojima Vam od srca 
zahvaljujemo! 

Hvala Vam što ste zajedno s nama brinuli o brojnoj djeci u 
Hrvatskoj koja žive u siromaštvu i koja nemaju dobre startne 
pozicije za život. Vaše donacije omogućile su da najranjivija 
djeca iz Slavonskog Broda i Siska dobiju priliku za kvalitetno 
obrazovanje koje će im omogućiti da postanu ravnopravni članovi 
zajednice i povećati njihove izglede za bolji život u budućnosti. 

Uz Vašu smo pomoć ostvarili važno postignuće kakvim se 
može pohvaliti tek manji broj zemalja u svijetu: od travnja 
prošle godine sva su hrvatska rodilišta zadovoljila kriterije 
najkvalitetnije skrbi o majkama i novorođenoj djeci te nose 
naslov ‘Rodilišta – prijatelji djece’.

Važne smo pomake zajedno napravili i za djecu s razvojnim 
teškoćama i teškoćama u komunikaciji iz cijele Hrvatske ulažući 
u razvoj intervencijske metode potpomognute komunikacije 

koja djeci može pomoći u svakodnevnoj komunikaciji s obitelji i 
okolinom i poboljšati kvalitetu njihova života. 

Zahvaljujući Vašoj podršci, UNICEF je djeci Sirije i okolnih 
zemalja koja više od pet godina trpe nasilje uspio osigurati 
prijeko potrebnu pomoć i pružio nadu u bolje sutra.

U godini pred nama nastavit ćemo pomagati djeci koja žive u 
teškim životnim uvjetima u Hrvatskoj i diljem svijeta te ulagati u 
bolju skrb o djeci predškolske dobi, osobito za djecu iz ranjivih 
skupina i izoliranih dijelova naše zemlje. Nadamo se da ćete 
i dalje biti uz nas u našim nastojanjima da svakom djetetu 
osiguramo pomoć i podršku u ostvarivanju njegovih prava i 
punih potencijala. 

Prošlu ćemo godinu pamtiti i po 70. obljetnici našeg djelovanja. 
Kada je 1946. osnovan UNICEF, nitko nije vjerovao da će ga  
70 godina kasnije svijet i dalje trebati. No i sada, u 21. stoljeću, 
milijuni djece nemaju djetinjstvo kakvo zaslužuju i trebaju našu 
pomoć. Ponosni smo što ste sve ove godine uz nas i što svojom 
solidarnošću pomažete mijenjati realnost najranjivije djece jer 
samo zajedno možemo stvarati svijet dostojan svakog djeteta!

S poštovanjem i zahvalnošću,

 
Valentina Otmačić 

predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku 

Ukoliko podnosite poreznu prijavu, priloženu potvrdu o 
svojim donacijama UNICEF-u u 2016. godini možete iskoristiti 

u svrhu ostvarivanja prava na poreznu olakšicu. Više 
informacija o podnošenju porezne prijave možete pronaći na 

stranicama Porezne uprave www.porezna-uprava.hr.



Djeci poput Nikole zajedno smo olakšali  
komunikaciju s njihovim obiteljima i okolinom

Uz UNICEF-ovu pomoć Hrvatska je spremnija za 
pružanje pomoći djeci u slučaju prirodnih katastrofa
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Vaše donacije  
na djelu: 
•	 nabavljena oprema i uloženo u 

programe edukacije državne 
uprave za zaštitu i spašavanje i 
Hrvatskog Crvenog križa kako 
bi bili spremni odgovoriti na 
potrebe majki i djece u slučaju 

Vaše donacije  
na djelu:
•	 od travnja 2016. godine  

sva hrvatska rodilišta, njih 
31, nose titulu 'rodilišta  
– prijatelji djece', po čemu se 
Hrvatska ubraja među zemlje  
s najvišim standardima u skrbi  
o novorođenoj djeci i dojenju 

•	 nastavljeno pružanje  
podrške u dojenju prijevremeno 
rođene djece

•	 pokrenut pilot projekt 'rodilište 
– prijatelj majki' usmjeren na 
poboljšanje skrbi o majkama  
u rodilištu

•	 podržan rad 210 grupa za 
potporu dojenju diljem Hrvatske. 

U svim hrvatskim rodilištima stvoreni su uvjeti  
za zajednički boravak majki i djece
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BrIga za 
najmlađe 
počInje 
od rođenja 

prIprema u 
slučaju 
prIrodnIH 
katastroFa 

podrška djeCI 
s teškoćama u komunIkaCIjI

Vaše donacije  
na djelu: 
•	 djeci sa složenim 

komunikacijskim teškoćama 
korištenjem modernih 
tehnologija omogućava se 
jednostavnije izražavanje misli, 
potreba i osjećaja te lakša 
integracija u društvo

•	 134 stručnjaka iz 31 institucije 
iz cijele Hrvatske započelo 
s edukacijom o primjeni 

humanitarne krize uslijed 
nepogoda kao što su poplave ili 
potresi. vrijednost nabavljene 
opreme i edukacije prelazi 
1.000.000 kuna

•	 oprema uključuje: odvlaživače/
isušivače zraka, dizelski agregat, 
sanitarne kontejnere prilagođene 
djeci i osobama s invaliditetom, 
mobilne spremnike pitke vode i 
rasvjetna tijela za osvjetljavanje 
velikih površina

•	 u pripremi je društvena igra 
riskland koja će na zabavan način 
podučiti djecu osnovnoškolske 
dobi kako svojim ponašanjem 
mogu smanjiti rizike od prirodnih 
katastrofa te kako se ponašati 
ukoliko do njih dođe. 

potpomognute komunikacije 
u radu s djecom sa složenim 
komunikacijskim teškoćama, 
čemu je doprinijela i donacija 
tvrtke Billa 

•	 razvijene nove aplikacije za 
potpomognutu komunikaciju za 
djecu od 0 do 7 godina

•	 zahvaljujući donaciji tvrtke 
samsung osigurano 60 tableta 
koji će se koristiti u radu  
s djecom s razvojnim teškoćama 

•	 60% djece rane dobi u Hrvatskoj 
koja imaju razvojna odstupanja  
ili teškoće imat će koristi od  
ovog programa

•	 u program do sada uloženo više 
od 500.000 kn. 



Vaše donacije na djelu: 
•	 otvoreno moderno dječje 

igralište u naselju josip rimac u 
slavonskom Brodu u vrijednosti 
od 83.000 kuna

•	 pokrenut program predškolskog 
odgoja i obrazovanja za djecu 
romske nacionalne manjine 
u područnoj školi jelas u 
slavonskom Brodu

•	 osigurana edukacija o apliciranju 
za sredstva iz fondova  
europske unije u sklopu projekta 
izgradnje društvenog centra u  
slavonskom Brodu

•	 pokrenut program za uspješnije 
uključivanje romske djece i drugih 
ranjivih skupina djece u osnovnu 
školu u sisku u kojem sudjeluje 
120 djevojčica i dječaka, a za 
čiju je provedbu u 2016. uloženo 
173.400 kuna

•	 zahvaljujući donaciji tvrtke 
Ikea, prostori predškole i škole 
Hrastelnica, dječjeg vrtića sisak 
stari, dječjeg vrtića sisak novi 
te osnovne škole Braća Bobetko 
opremljeni novim namještajem 
i didaktičkom opremom u 
vrijednosti od 160.000 kuna.

Vaše donacije  
na djelu: 
•	 436 škola i vrtića uključilo  

se u projekt škole za afriku  
te su svojim aktivnostima 
prikupili 415.335 kuna za 
školovanje djevojčica i dječaka 
u Burkini Faso

•	 više od 83.000 djece i više od 
4.400 učitelja i odgajatelja iz 
Hrvatske sudjelovalo u projektu 

•	 vašim donacijama prikupljeno 
je dodatnih 164.470 kuna 
za bolju budućnost djece u 
Burkini Faso.

aktIvnostI za najranjIvIje 
skupIne djeCe 

Učenici osnovne škole SUVAG iz Zagreba 
rado pomažu svojim vršnjacima iz 

Afrike te uče o solidarnosti i važnosti 
obrazovanja za njihov život

Djevojčica Arianna rado je dolazila u igraonicu 
Ganja u kojoj je provodila vrijeme u kreativnim 

aktivnostima i druženju s prijateljima
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Vaše donacije  
na djelu: 
•	 osiguran program neformalnog 

predškolskog obrazovanja 
za djecu u gunji u kojem je 
svakodnevno sudjelovalo  
30-ero djece 

•	 osigurana sva potrebna oprema 
za dječje igralište i vrtić koji 
ostaju u trajnom naslijeđu 
općine gunja u vrijednosti većoj 
od 300.000 kuna. 

podrška 
najmlađIma 
u gunjI 

Bolja 
Budućnost 
za djeCu 
u svIjetu 

Monika, Dragana, 
Zlata i Ljiljana jako 

vole ići u svoju školu u 
Hrastelnici kraj Siska, 

a svima je najdraži 
predmet matematika



•	 nastavljena kampanja “Birajmo 
što gledamo” koja je doprinijela da 
većina djece televizijski program 
prati u društvu obitelji, a svega 
11% njih pred ekranom je samo, 
dok je prije samo dvije godine 
svako treće dijete program pratilo 
bez nadzora odrasle osobe

•	 u suradnji s agencijom za 
elektroničke medije i drugim 
partnerima pokrenut portal za 
medijsko osnaživanje roditelja i 
učitelja medijskapismenost.hr  
koji na jednome mjestu nudi 
sveobuhvatan pregled pouzdanih 
i korisnih informacija o medijima i 
njihovu potencijalnom utjecaju na 
razvoj djece

•	 u suradnji s Hrvatskom 
radiotelevizijom pokrenut dječji 
mrežni portal juhuhu na kojem 
su dostupne brojne televizijske i 
radijske emisije te igre namijenjene 
djeci od tri do jedanaest godina, 
uključujući i dio sadržaja na 
romskim jezicima te sadržaj 
prilagođen djeci s teškoćama vida.

Pravosudni procesi nisu 
više toliko traumatični 

za djecu svjedoke i žrtve 
kaznenih djela 

©
 v

k
lja

jo
/u

n
IC

e
F

Vaše donacije na djelu:
•	 otisnute i podijeljene publikacije 

koje pomažu stručnjacima u 
pravosuđu da budu spremni za 
uzimanje iskaza djece, a djeci 
i njihovim skrbnicima da se 

pripreme za davanje iskaza  
na sudu

•	 nastavljeno ulaganje u 
poboljšanje skrbi o djeci 
svjedocima i žrtvama kaznenih 

pravosuđe prIlagođeno 
djeCI I njIHovIm potreBama

ulaganje u medIjsko osnažIvanje 
rodItelja, učItelja I djeCe 

Vaše donacije na djelu:
•	 u 2016. prikupljeno je 723.900 

kuna za pomoć djeci sirije, a 
zahvaljujući tim donacijama i 
podršci donatora iz drugih zemalja 
za više od 1,5 milijuna djece 
i odraslih u ratom pogođenoj 
siriji osigurane su higijenske 
potrepštine, zimska odjeća i obuća

•	 uz vašu i podršku donatora iz 
drugih zemalja unICeF je osigurao 
psihosocijalnu pomoć  

za više od 900.000 djece i 
odraslih, školsku opremu za oko 
3 milijuna djece u dobi od 5 do 
17 godina, a više od 360.000 
djece uključeno je u programe 
neformalnog obrazovanja

•	 oko 21 milijun djece mlađe 
od 5 godina iz sirije i zemalja 
zahvaćenih posljedicama krize  
u siriji primilo je cjepivo protiv  
dječje paralize.

djela edukacijom 70 stručnjaka 
o vođenju sudskih postupaka 
u najboljem interesu djece 

•	 još dva županijska suda 
opremljena audiovizualnom 
tehnologijom za davanje 
iskaza djece čime se  
broj opremljenih sudova 
popeo na 10 

•	 u 2016. u projekt 
približavanja pravosuđa 
djeci i njihovim potrebama 
uloženo 685.000 kuna. 

Sve manje djece prati televizijski program  
bez nadzora odrasle osobe

solIdarnost 
s djeCom sIrIje

Uz vašu pomoć 
UNICEF je 
osigurao 
higijenske 
potrepštine, 
zimsku obuću 
i odjeću za 
djecu Sirije
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Ured UNICEF-a za Hrvatsku
iskreno Vam zahvaljuje na ukazanom 

povjerenju i pomoći u zaštiti i promicanju 
prava najranjivije djece u 2016. godini.

samo zajedno uspijevamo mijenjati stvarnost i stvarati 
bolju budućnost za naše najmlađe!

zaHvala

valentina otmačić
predstojnica ureda unICeF-a za Hrvatsku

od hVala!

Vaše donacije na djelu: 
•	 osigurana svakodnevna 

psihosocijalna podrška i aktivnosti 
za djecu u “mjestima za igru” 
u sklopu prihvatnih centara u 
zagrebu i kutini u vrijednosti većoj 
od 500.000 kuna

•	 svakodnevno 30-50 djece 
uključeno u programe 
psihosocijalne pomoći i integracije 

•	 osigurano savjetovanje i podrška po 
pitanju zdravstvene zaštite djece, 

trudnica i dojilja u sklopu prihvatnih 
centara u zagrebu i kutini

•	 podijeljena oprema za 
novorođenčad i malu djecu, 
uključujući dječja kolica, nosiljke  
i krevetiće

•	 osigurane školske torbe, knjige 
i školska oprema za 50 djece u 
vrijednosti od 24.000 kuna 

•	 pružena podrška uključivanju 
djece u obrazovni sustav.

podrška djeCI IzBjeglICama 
u Hrvatskoj 
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UNICEF-ovi 
volonteri pakiraju 
školski pribor za 
djecu izbjeglice
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Fond Ujedinjenih naroda za djecu

ured za Hrvatsku
radnička cesta 41/7

10000 zagreb

tel.: 01 30 31 628

www.unicef.hr


