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 AKTIVNOSTIMA U 
 IZVJEŠĆE O PROVEDENIM 

2018.



Ako podnosite poreznu prijavu, priloženu potvrdu o svojim donacijama 
UNICEF-u u 2018. 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.
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EFDrage donatorice i donatori,  
drage prijateljice i prijatelji djece,

zahvaljujući vašoj podršci, i u prošloj smo 
godini napravili brojne korake u pravom smjeru 
kada je riječ o ostvarivanju prava djece. 

U 2018. godini završili smo program podrške 
djeci s teškoćama. Od Vukovara i Vinkovaca, 
preko Zagreba, do Pule i Splita više od šest tisuća djevojčica i dječaka 
dobilo je priliku koristiti komunikatore, tablet računala s posebnim 
aplikacijama i druge materijale za potpomognutu komunikaciju.

Pokrenuta je nacionalna kampanja „Svako dijete treba obitelj” s ciljem 
povećanja broja brižnih udomiteljskih obitelji koje se brinu o djeci bez 
odgovarajuće roditeljske skrbi. Udruge udomitelja čiji rad podržavamo 
organizirale su brojne promotivne akcije diljem zemlje, napravljen 
je spot za televizijske i radijske postaje te pokrenut infotelefon za 
potencijalne udomitelje.

Iznimno me raduje što su u tijeku završni radovi na zgradi u sklopu 
KBC-a Zagreb u kojoj će biti smještena nacionalna banka humanog 
mlijeka. Bit će to važan iskorak u brizi za naše najmlađe sugrađane. 

Na stranicama koje slijede pripremili smo pregled najvažnijih 
zajedničkih, vaših i naših, postignuća za djecu u 2018. godini. 
Postizanje tih rezultata za djecu ne bi bilo moguće bez vaše podrške, 
na kojoj vam od srca zahvaljujem. I u 2019. godini nastavljamo graditi 
bolji svijet za najmlađe.

S poštovanjem i zahvalnošću,

Đurđica Ivković 
v. d. predstojnice Ureda UNICEF-a za Hrvatsku



VAŠE DONACIJE NA DJELU:
 › Raduje nas što su u tijeku radovi na uređenju zgrade u sklopu KBC-a 

Zagreb u kojoj će biti smještena nacionalna banka humanog mlijeka. 
U sklopu priprema za otvaranje banke humanog mlijeka UNICEF je 
svih 13 jedinica intenzivnog neonatalnog liječenja i njege opremio 
profesionalnim hladnjacima i zamrzivačima za pohranu majčina 
mlijeka vrijednima 500.000 kuna.

 › Za sve jedinice intenzivnog neonatalnog liječenja i njege osigurana 
je edukacija i oprema koja olakšava i podržava dojenje i omogućuje 
da roditelji budu uz dijete tijekom liječenja. Pribavljene su fotelje koje 
omogućavaju bliski kontakt roditelja s djetetom, električne i ručne 
izdajalice, jastuci za pozicioniranje prijevremeno rođenih beba, uređaji 
za mjerenje buke, zasloni koji osiguravaju privatnost i drugo. Koristi 
od ovog ulaganja, vrijednog više od pola milijuna kuna, imat će sve 
prijevremeno rođene djevojčice i dječaci u Hrvatskoj. 

 › Tijekom prvih 
šest mjeseci 
2018. godine 
osiguravali smo 
zdravstvenu skrb 
za djecu i žene 
koji u našoj zemlji 
traže sigurnost, 
a smješteni su 
u prihvatilištima 
u Zagrebu i 
Kutini. Vrijednost 
ove podrške je 
602.000 kuna.

 O ZDRAVLJU NAJMLAĐIH  

Sve prijevremeno rođene djevojčice i dječaci moći će provoditi vrijeme 
u bliskom kontaktu s roditeljima, što doprinosi bržem oporavku.

 ZAJEDNO SE BRINEMO 
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VAŠE DONACIJE NA DJELU:
 › Za 14 organizacija, uglavnom županijskih 

obiteljskih centara, osigurali smo 
didaktičku opremu, igračke, slikovnice te 
namještaj za prostore za rad s djecom. 
Obiteljski centri pružaju podršku obiteljima 
u lokalnoj zajednici, uključujući i obitelji 
iz sustava socijalne skrbi. Educirani su 
stručnjaci koji će raditi s roditeljima te 
je izrađena i testirana prva verzija novog 
programa podrške roditeljima korisnicima 
sustava socijalne skrbi i njihovoj 
predškolskoj djeci. Vrijednost programa je 
910.951 kuna. 

 › U program unaprjeđenja stručnog rada 
s biološkim roditeljima koji se suočavaju 
s nepovoljnim životnom okolnostima 
uloženo je 744.247 kuna. Procjenjuje se 
da će koristi od ovog programa, čiji je cilj zaštita sigurnosti i  
dobrobiti najmlađih, godišnje imati više od 3.000 obitelji i  
6.000 djevojčica i dječaka. 

 › Radimo na podizanju kvalitete udomiteljstva u Hrvatskoj kroz 
unaprjeđenje stručnog rada s udomiteljima. Također, kroz suradnju 
s udrugama udomitelja radimo na promociji udomiteljstva i podršci 
udomiteljima i djeci u lokalnim zajednicama širom Hrvatske.  
Za 12 udruga udomitelja osigurani su namještaj, didaktička oprema 
i igračke, slikovnice i računalna oprema. U sklopu kampanje 
„Svako dijete treba obitelj” održano je više od osamdeset lokalnih 

 ULAGANJE U 

 SNAŽNIJU OBITELJ 

Odrastanje u 
institucijama 
dokazano šteti 
razvoju djeteta i 
ostavlja dugoročne 
posljedice. Stotine 
djevojčica i dječaka 
čeka svoju priliku 
za odrastanje u 
brižnoj obitelji.



promotivnih akcija u 15 gradova i mjesta diljem Hrvatske. Snimljeni 
su radijski i televizijski spot, tiskani plakati i letci s ciljem privlačenja 
novih udomitelja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

 › Na infotelefon za potencijalne udomitelje do kraja 2018. godine 
upućeno je 513 poziva u vezi s udomiteljstvom. Od ukupnog broja 
pozivatelja njih 249 pokazalo se potencijalnim udomiteljima, a dio njih 
već je započeo edukaciju i proces dobivanja licence te se nadamo da 
će uskoro pružiti topao obiteljski dom djeci koja su sada smještena 
u institucijama. Vrijednost svih ulaganja u promociju i podršku 
udomiteljstvu u 2018. godini bila je 728.122 kune.

0800 82 82

SAZNAJTE KAKO 
POSTATI UDOMITELJ



VAŠE DONACIJE NA DJELU:
 › Završen je drugi dio programa „Krenimo zajedno” u Slavonskom 

Brodu, u sklopu kojeg su učionice u školi opremljene namještajem, 
didaktičkom opremom i igračkama potrebnima za provođenje 
predškolskog programa za djecu romske nacionalne manjine i drugu 
djecu koja žive u teškim uvjetima, u što je uloženo 289.344 kune.

 › Kako bi mogli pomoći djeci u integraciji, za odgojitelje i nastavnike u 
9 vrtića i škola u Zagrebu i Kutini koje pohađaju djeca tražitelja azila 
osigurani su edukacija i materijali za rad vrijedni 368.123 kune.

 › Kontakt s pravosudnim sustavom stresan je i za odrasle, a kamoli ne 
za djecu koja u kontakt s tim sustavom dođu kao žrtve, svjedoci ili 
počinitelji kaznenih djela. Kako bismo pravosuđe prilagodili potrebama 
i mogućnostima djece, pokrenuli smo opsežne programe edukacije za 
140 državnih odvjetnika za mladež i stručnih suradnika te pokrećemo 
program cjeloživotnog učenja za više od 1.200 pravosudnih stručnjaka 
koji dolaze u kontakt s djecom. Program je vrijedan 1.281.535 kuna.

 › U suradnji s Državnom upravom 
za zaštitu i spašavanje razvijena 
je domaća verzija zabavno-
edukativne igre „Zemlja rizika”, 
u što je uloženo 44.766 kuna. 
Cilj je igre djeci na zanimljiv 
način približiti zaštitu u slučaju 
potresa, poplave i drugih 
nepogoda. Igra je namijenjena 
djeci od osam i više godina, 
a bit će dostavljena u sve 
osnovne škole u Hrvatskoj.

„Igra je zabavna i poučna. Naučili smo kako se 
zaštititi od rizika u prirodi”, kazali su nam učenici OŠ 
Augusta Cesarca koji su prvi u Hrvatskoj dobili priliku 
zaigrati edukativnu igru „Zemlja rizika” te su svojim 
sugestijama i komentarima pomogli u njezinu razvoju.

  ULAGANJE U OBRAZOVANJE 
 MIJENJA SVIJET 
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VAŠE DONACIJE NA DJELU:
 › U rujnu 2018. završio je dvogodišnji program „Potpomognuta 

komunikacija za djecu s razvojnim teškoćama” u koji su bile uključene 
32 institucije iz cijele Hrvatske, a ostvarena su važna postignuća 
za djecu. Tijekom 2018. u edukaciju i opremanje institucija uloženo 
je 507.504 kune, a ukupna je vrijednost dvogodišnjeg programa 
1.881.666 kuna. 

 › 986 djevojčica i dječaka u dobi do osam godina s komunikacijskim 
teškoćama dobilo je priliku koristiti potpomognutu komunikaciju  
kako bi učili i razvijali svoje vještine komunikacije, a procjenjuje se da 
će godišnje oko 6.000 djece s razvojnim teškoćama imati koristi od 
ovog programa.

 › 148 stručnjaka koji rade s djecom s teškoćama educirano je za 
korištenje potpomognute komunikacije.

 PODRŠKA DJECI  
 S TEŠKOĆAMA 

Patrik je veseo dječak kojeg 
smo upoznali u vrtiću Centra 
za autizam u Zagrebu. Njegova 
mama Ivana kazala nam je da 
je ponekad teško razumjeti 
njegove potrebe i osjećaje jer 
mnoga djeca s poremećajem 
iz spektra autizma ne mogu 
riječima objasniti što trebaju 
ili žele. „Potpomognuta 
komunikacija neophodna 
je djeci u spektru autizma. 
Svakodnevne situacije kao što 
su traženje pića, hrane, odlaska 
na toalet ili izražavanja osjećaja 
komunikatori izrazito olakšavaju. 
Na taj način kvaliteta života 
cijele obitelji postaje bolja”, 
kazala nam je Ivana.
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VAŠE DONACIJE NA DJELU:
 › Uz Vašu je pomoć nakon snažnog potresa, a zatim i tsunamija koji je 

pogodio Indoneziju, prikupljeno 1.044.949 kuna zahvaljujući kojima su 
osigurani pitka voda, zdravstvena skrb, psihosocijalna podrška te pristup 
neformalnom obrazovanju za djecu na otocima Sulawesi i Lombok.

 › Sa 725.940 kuna zajedno smo pomogli osigurati zdravstvenu skrb za 
djecu u dijelovima Ukrajine koji su zahvaćeni oružanim sukobom.

 › Stotine tisuća pripadnika naroda Rohindža, od kojih oko dvije trećine 
čine djeca, bilo je prisiljeno pobjeći iz Mjanmara i sigurnost potražiti 
u Bangladešu. Zahvaljujući solidarnosti građana Hrvatske i drugih 
zemalja, UNICEF je u prošloj godini osigurao pitku vodu za 346.512 
ljudi te sanitarne čvorove za nešto manje od 620.000 izbjeglica. 
Oko 140.000 djevojčica i dječaka koji žive u izbjegličkim kampovima 
uključeno je u neformalne oblike obrazovanja. Za gotovo milijun ljudi 
osigurano je cjepivo protiv kolere, a za najmlađu djecu osiguran je i 
pristup osnovnim zdravstvenim uslugama.

 › Uz vašu pomoć u 2018. godini osigurano je 200.813 kuna za četiri 
zemlje − Somaliju, Nigeriju, Južni Sudan i Jemen − u kojima zbog 
oružanih sukoba i drugih razloga djeca nemaju dovoljno hrane ni 
odgovarajuću zdravstvenu skrb.

Psihosocijalna 
podrška kroz igru 

s vršnjacima i 
podršku stručnjaka 
važna je kako bi se 

djeca u Indoneziji 
lakše nosila s 
traumatičnim 

događajima koje su 
proživjela. 
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 SOLIDARNOST 

 KADA JE NAJVAŽNIJE 



VAŠE DONACIJE NA DJELU:
 › U program „Škole za Afriku” uključilo se 69 vrtića i 155 škola, a svojim 

aktivnostima prikupili su 450.000 kuna za školovanje djevojčica i 
dječaka u Burkini Faso.

 › 47.679 djece iz 151 mjesta diljem Hrvatske sudjelovalo je u tom 
programu te učilo o važnosti empatije i solidarnosti.

 DJECA HRVATSKE ZA   

 DJECU BURKINE FASO 

UNICEF želi omogućiti 
kvalitetno obrazovanje 
svoj djeci, povećati 
vjerojatnost uspješnog 
završavanja škole, zaštititi 
djecu od teškog fizičkog 
rada i omogućiti im 
stjecanje vještina koje će 
im pomoći da osiguraju 
bolju budućnost za 
sebe i za svoje obitelji. 
Uvođenje škola prijatelja 
djece jedan je od 
odgovora na ove izazove. 
Škole prijatelji djece 
inkluzivne su, osiguravaju 
edukativne materijale i 
školsku opremu, pristup 
pitkoj vodi, odvojenim 
sanitarnim prostorijama 
za dječake i djevojčice te 
igralište i školsku kantinu.
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VAŠE DONACIJE NA DJELU:
 › Na prvim Danima medijske pismenosti sudjelovalo je više od 

6.500 djece iz cijele Hrvatske. Kroz radionice u vrtićima, školama, 
knjižnicama, medijima i drugim institucijama učili su o medijskoj 
pismenosti, jednoj od najvažnijih vještina u 21. stoljeću, u kojem smo 
svakodnevno izloženi velikom broju informacija. 

 › U sklopu Dana medijske pismenosti napravljena je edukativna 
brošura za roditelje „Djeca i mediji”, slikovnica o medijima za 
najmlađu djecu, a za odgojitelje, učitelje i nastavnike razvijeni 
su materijali za rad s djecom prilagođeni njihovoj dobi. U izradu 
materijala i provedbu aktivnosti uloženo je 135.000 kuna.

 › I ove godine podržali smo Festival prava djece, koji je proslavio 10. 
rođendan. Raduje nas što smo u tom razdoblju okupili 57.000 djece i 
mladih oko kvalitetnih filmskih sadržaja, besplatnih za djecu i roditelje, 
te im dali priliku 
da kroz filmsko 
stvaralaštvo, debate 
i radionice progovore 
o temama koje su im 
važne. Svi sadržaji 
Festivala prilagođeni 
su osobama 
oštećena vida i 
sluha, a ukupno 
je prilagođeno 
260 filmova. 
Vrijednost ulaganja 
u 2018. godini bila je 
200.000 kuna.

 GLAS DJECE 
 I MLADIH JE VAŽAN 

„Najzanimljivije mi je bilo kad smo dobili priliku napraviti svoje vlastite 
vijesti. Iznenadilo me koliko je posla potrebno da bi se napravio jedan 
kratki prilog. Radim u školskim novinama i sve što smo ovdje naučili u 
tome će mi pomoći”, kazala nam je Erin koja je sudjelovala na radionici 
Djeca upoznaju medije u sklopu projekta Dani medijske pismenosti.
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Ured UNICEF-a za Hrvatsku zahvaljuje Vam na 
ukazanom povjerenju i podršci uz koje zajedno 
mijenjamo živote djece u Hrvatskoj i svijetu te 

stvaramo temelje za bolju budućnost.

ZAHVALA
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 I MLADIH JE VAŽAN 

OD HVALA!

Đurđica Ivković
v. d. predstojnice Ureda UNICEF-a za Hrvatsku

siječanj 2019.



Fond Ujedinjenih naroda za djecu
Ured za Hrvatsku
Radnička cesta 41/7, 10000 Zagreb
Tel.: 01 4095 855
www.unicef.hr

Podržite nas i na društvenim mrežama:

UNICEFHrvatska

unicef_hrvatska

UNICEFHrvatska


