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Vi možete promijeniti budućnost...

UNICEF
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ZA BOLJU BUDUĆNOST SVAKOG DJETETA

© UNICEF/Ilej

Kad pogledam svoj životni put, vidim da me sve vodilo prema
UNICEF-u. Djetinjstvo pamtim po slobodnoj igri s prijateljima u jednom novozagrebačkom kvartu, svojim brižnim roditeljima i mnogim
lijepim trenucima. Kada sam krenula u prvi razred, upoznala sam
djevojčicu Tanju. Odmah sam primijetila da ona teže hoda i da joj je
teško činiti neke uobičajene radnje, zbog čega su joj se ostala djeca
rugala... Ispostavilo se da je Tanja preboljela dječju paralizu. Bilo je
to prvi put da sam se susrela s nekim tko treba pomoć. Jako smo
se zbližile. Iz osnovne škole sjećam se i da sam kao najveću dragocjenost čuvala žutu naljepnicu s logom UNICEF-a i razmišljala kako
bih jednog dana htjela raditi to što radi UNICEF – pomagati djeci.
Velik dio mog života obilježen je pomaganjem drugima kroz volonterski rad. Prvo iskustvo
volontiranja dobila sam u dječjem domu u Zagrebu. Tada sam prvi put vidjela kako izgleda
život djece u ustanovi, bez roditelja i obitelji. S prijateljima sam također volontirala u pučkoj
kuhinji koja je osiguravala obroke za ljude bez doma. Upravo ta rana volonterska iskustva
zaslužna su što sam za svoj studij odabrala socijalni rad. Kao studentica socijalnog rada noću
sam dežurala u centru za djecu s oštećenjima vida i sluha, a okušala sam se i u volontiranju u SAD-u, u ljetnom kampu za djecu iz obitelji lošijeg imovnog stanja gdje sam shvatila
koliki mogu biti razmjeri socijalne nejednakosti u bogatim zemljama. Onda je počeo rat u
Hrvatskoj. I opet sam volontirala, radeći s djecom i ženama u prognaničkim i izbjegličkim
kampovima. Upravo zahvaljujući volontiranju stekla sam vrijedna iskustva, upoznala različite
ljude i brojne institucije i udruge.
Iskustva koja sam skupila tijekom godina omogućila su mi da razumijem koliko je za postizanje važnih i velikih promjena u svakom društvu ključna suradnja. Svijet je mjesto koje tek
manjem broju djece uistinu pruža mogućnosti za bezbrižno djetinjstvo. Mnoga djeca i danas
odrastaju u siromaštvu, gladi, bez obitelji, u izbjegličkim kampovima, zakinuta za zdravstvenu
skrb i obrazovanje koje zaslužuju. Zato me raduje biti dio UNICEF-a, organizacije čiji je cilj da
kroz suradnju s vladama, partnerima i građanima osigurava podršku, pomoć i zaštitu djeci,
kako bi svako dijete imalo jednake prilike za sretno djetinjstvo i razvoj svih svojih potencijala.
UNICEF je organizacija koja djeluje zahvaljujući prikupljenim donacijama. Stoga smo zahvalni
na svakoj odluci kojom netko dio svojih prihoda odvoji kako bi pomogao djeci i sretni smo
što još uvijek ima ljudi koji vjeruju da svijet može postati bolje mjesto za svako dijete – ako
na tome radimo zajedno.
Oporučnom donacijom možete nam pomoći da gradimo temelje za bolju budućnost, onakvu
kakvu djeca zaslužuju. Budućnost koja će biti humanija od vremena u kojem trenutačno živimo.
Od srca hvala,

Đurđica Ivković
programska voditeljica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku
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DJELA KOJA
OSTAVLJAMO
IZA SEBE		
Smisao i važnost našem životu daje promjena koju unosimo u živote drugih ljudi,
kazao je davno borac za ljudska prava i
dobitnik Nobelove nagrade za mir Nelson
Mandela. Može li svatko od nas učiniti
nešto za generacije djece koje dolaze?
Malo će stablo koje posadimo tijekom
godina rasti, a kada nas više ne bude,
netko će pronaći predah od vrućina u hladovini tog stabla i biti zahvalan što je ono
tu. Jer sve što napravimo za druge ostaje
iza nas kao naša ostavština.
Brojni ljudi odlučuju da njihovu imovinu
osim obitelji naslijede i druge bliske osobe
ili organizacije s kojima dijele iste vrijednosti. Kad uključite UNICEF u svoju oporuku, pomažete promijeniti budućnost za
djecu kojoj je to najpotrebnije te spašavate
mnoge živote u godinama ispred nas.
Ova brošura sadrži više detalja o tome
kako uključiti UNICEF u svoju oporuku i
zašto je to važno. Za dodatne informacije
i pitanja slobodno se obratite Nini EletaKanceljak na broj telefona 01 3031 640.

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

UNICEF je posebno brinuo o djeci
koja su u ratu ostala bez roditelja,
udomljenoj djeci i djeci iz socijalno
ugroženih obitelji. Osigurana je
sirovina od koje su domaće tvornice
izradile više od 200 000 pari dječjih
cipela i gotovo 37 000 deka.

VIŠE OD 70 GODINA UNICEF-a
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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.

nagrada ipak su osmjesi koje smo donijeli
na lica djece. Naši su rezultati mogući samo
uz pomoć naših donatora! Snaga suradnje
i partnerstva s građanima, tvrtkama, stručnjacima, akademskim i znanstvenim institucijama, udrugama, školama i vrtićima
pomaže postići rezultate za djecu.

U više od sedamdeset godina našeg
postojanja unaprjeđivali smo obrazovanje
i zdravstvenu skrb kako bismo ih učinili
dostupnima što većem brojem djevojčica i
dječaka i na taj način smanjili smrtnost najmlađe djece. Uvijek smo bili u žarištu kriznih situacija, pružajući hitnu humanitarnu
pomoć djeci kojima je bezbrižnost djetinjstva naglo oduzeta. Za svoj smo rad primili i Nobelovu nagradu za mir, ali najveća

Povijest UNICEF-a u Hrvatskoj

UNICEF

Malo je poznato da je prva pošiljka koju je
UNICEF poslao u svijet davne 1946. godine
bila upravo ona poslana u Hrvatsku. U
poratnom je razdoblju vladala glad, zarazne
bolesti, a velik broj djece umirao je ubrzo
nakon rođenja. UNICEF je imao značajnu
ulogu u izgradnji zdravstvenog sustava, osiguravanju hrane i podršci majkama i djeci.

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.

1946.

1956.

1965.

1975.

1989.

1991.

2010.

osnivanje
UNICEF-a −
međunarodne
agencije za
pomoć djeci

više od
13 tisuća
obiteljskih
centara u 102
zemlje dobiva
UNICEF-ove
pakete pomoći
i podršku u
edukaciji

dodijeljena
Nobelova
nagrada
za mir

početak
korištenja
Mark II pumpe
za vodu
izumljene
za potrebe
UNICEF-a i SZO
promijenila je
život milijunima
djece

potpisivanje
Konvencije
o pravima
djeteta

otvaranje
kriznog
ureda UNICEF-a
u Hrvatskoj

UNICEF
predvodi
međunarodnu
pomoć nakon
snažnog potresa
na Haitiju u
kojem je živote
izgubilo gotovo
160.000 ljudi, a
raseljeno gotovo
1 milijun ljudi

Neka od postignuća UNICEF-a u to poratno
vrijeme su:
•

otvaranje i opremanje prvih mljekara u
Zagrebu, Rijeci i Splitu, a kasnije i tvornice za proizvodnju mlijeka u prahu u
Osijeku i Županji te školovanje kadrova
za upravljanje novim strojevima za proizvodnju mlijeka

•

izgradnja prve tvornice dječje hrane na
ovim prostorima

•

ulaganje u tvornicu cjepiva i seruma (Imunološki zavod)

•

ulaganje i financiranje školskih kuhinja

•

pomoć u izgradnji školskih zgrada, dječjih
domova za ratnu siročad

•

osiguravanje stotine vozila za patronažnu
službu i druge potrebe

•

podrška otvaranju Centra za majke i djecu,
danas dječje bolnice u Klaićevoj.

Uloga UNICEF-a
u Hrvatskoj danas
Zadaća je UNICEF-a u Hrvatskoj da svako
dijete dobije podršku koja mu je potrebna
kako bi ostvarilo svoj puni potencijal. Cilj
djelovanja je povećati kvalitetu života najranjivije djece. Među tim skupinama su
djeca koja žive u siromaštvu i neimaštini te
nemaju pristup osnovnim uslugama (poput
zdravstvene skrbi ili rane intervencije u
djetinjstvu za djecu s neurorazvojnim rizicima ili djecu s teškoćama u razvoju), djeca
u sukobu sa zakonom i djeca koja žive u
institucijama.
UNICEF
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PROMJENE ZA DJECU
Čakovec

ZAŠTITA DJECE

Varaždin

PRAVOSUĐE
PRILAGOĐENO DJECI ›

Krapinske
Toplice

Bj

Zagreb
Sesvete

Samobor

Kuče

Čazm

Popov
Karlovac

Rijeka

Sisak
Petrinja

Ogulin

Pula

• U program unaprjeđenja stručnog rada s biološkim
roditeljima koji se suočavaju s nepovoljnim
životnom okolnostima uloženo je 744.247 kuna.
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ŠKOLE ZA AFRIKU
2018. godine 224 škola i vrtića
diljem Hrvatske uključilo se u
projekt Škole za Afriku i Aziju te
prikupilo gotovo 450.000 kuna za
obrazovanje svojih vršnjaka u Burkini
Faso i Bangladešu. 47.679 djece iz
51 mjesta diljem Hrvatske sudjelovalo
je u tom programu te učilo o važnosti
empatije i solidarnosti.

• Uz pomoć naših donatora za djecu ugroženu snažnim
potresom, a zatim i tsunamijem koji je pogodio Indoneziju
prikupljeno je 1.044.949 kuna.
• Sa 725.940 kuna pomogli smo osigurati zdravstvenu skrb za
djecu u dijelovima Ukrajine koji su zahvaćeni oružanim sukobom.

• Osigurano je i 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.

• Zahvaljujući solidarnosti građana Hrvatske i drugih zemalja
prikupljeno je 1.131.450 kuna za pomoć djeci naroda Rohindža
koji su sa svojim obiteljima bili prisiljeni pobjeći iz Mjanmara i
sigurnost potražiti u Bangladešu.

• Osiguravali smo i zdravstvenu skrb za djecu i žene
koji u našoj zemlji traže sigurnost, a smješteni su
u prihvatilištima u Zagrebu i Kutini. Vrijednost ove
podrške bila je 602.000 kuna.

UNICEF
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POMOĆ U KRIZNIM SITUACIJAMA – 2018.g.
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Kuti

Glina

Pazin

• Za 28 organizacija, većinom županijskih
obiteljskih centara, osigurali smo
didaktičku opremu, igračke,
slikovnice te namještaj za prostore
za rad s djecom. Educirani
su stručnjaci koji će raditi s
roditeljima, a u tijeku je izrada i
testiranje novog programa podrške
roditeljima korisnicima sustava
socijalne skrbi i njihovoj predškolskoj djeci.
Ukupna vrijednost programa je 1,1 milijun kuna.

• Intenzivno se radi na razvoju programa edukacije
udomitelja i praćenje kvalitete skrbi za djecu,
a osigurano je i više od 700.000 kuna za potporu
udomiteljima najmlađe djece kroz nabavu
dječje opreme.

Kop

Jaškovo

• Osiguravamo uvjete za kvalitetnije
ostvarivanje kontakta i komunikaciju djece
s roditeljima zatvorenicima te radimo
na edukaciji i senzibilizaciji službenika
zatvorskog sustava. Vrijednost ovog
programa iznosi 800.000 kuna.

• Za 14 udruga udomitelja i njihove članove
osigurane su edukativne aktivnosti te namještaj,
didaktička oprema i igračke, slikovnice i računalna
oprema u vrijednosti 225.000 kuna.

Ludbreg

Zabok

Gornja
Bistra

• Kako bismo pravosuđe prilagodili potrebama djece, pokrenuli
smo cikluse edukacije 140 državnih odvjetnika za mladež i
stručnih suradnika te program cjeloživotnog učenja za više od
1.200 pravosudnih stručnjaka koji dolaze u kontakt s djecom.
Program je vrijedan 1.3 milijuna kuna.

ZA SNAŽNIJU
OBITELJ ‹

Lepoglava
Krapina
Ivanec

Kaštel
Novi
Split

Sinj

Vela
Luka

RANI RAZVOJ
RODILIŠTA PRIJATELJI DJECE ›

kovec

• Zahvaljujući kontinuiranoj podršci UNICEF-a sva
rodilišta u Hrvatskoj nose oznaku „Rodilišta prijatelji
djece“. U program „Rodilišta prijatelji djece“ samo u
2018. godini uloženo je 360.000 kuna.

n

udbreg

‹
Bjelovar

‹ SKRB ZA PRIJEVREMENO
ROĐENU DJECU

Virovitica

• Svih 13 jedinica intenzivnog
neonatalnog liječenja opskrbljeno je
opremom vrijednom 500.000 kuna koja
omogućuje boravak roditelja s djecom
( kao što su klokan
marame, izdajalice,
dekice, kontejneri za
pohranu izdojenog
mlijeka i
dr. oprema).

Čazma
Daruvar

Osijek
Našice

Popovača
Kutina

Pakrac
Požega

Vukovar

Đakovo

Vinkovci
Nova Gradiška
Slavonski
Brod

• U sklopu priprema
za otvaranje banke
humanog mlijeka
UNICEF je 13 jedinica
intenzivnog neonatalnog liječenja
i njege opremio profesionalnim
hladnjacima i zamrzivačima za
pohranu majčina mlijeka vrijednima
500.000 kuna.

NACIONALNA
BANKA HUMANOG
MLIJEKA

‹

ak

Koprivnica
Đurđevac

‹ PODRŠKA VRTIĆIMA

U drugoj polovici 2019. godine
očekuje se početak rada
Nacionalne banke humanog
mlijeka. UNICEF je uz pomoć
svojih donatora i oporučnom
donacijom dr. Hede Dubac
Šohaj osigurao 3 milijuna kuna.

• U sklopu programa Krenimo zajedno, koji nastoji osigurati svim dječacima i
djevojčicama jednak pristup ranom obrazovanju, učionice u školi u Slavonskom
Brodu opremljene su namještajem i didaktičkom opremom, a za predškolsku djecu
osiguran je prehrana i prijevoz do škole. Vrijednost ulaganja iznosi 289.344 kuna.
• Osigurali smo da integracija djece romske nacionalne manjine, tražitelja azila
i migranata u vrtiće i škole u Kutini, Zagrebu i Slavonskom Brodu bude što
učinkovitija kroz stručna usavršavanja i edukativne materijale za odgajatelje i
nastavnike vrijedne 393.000 kuna.

Sinj

• Podigli smo svijest o važnosti ranog i predškolskog obrazovanja, posebno za
ranjive skupine djece, javnim aktivnostima u vrijednosti 226.800 kuna.

Split

‹
Vela
Luka

Metković

Dubrovnik

PRAVOSUĐE
ZA SNAŽNIJU OBITELJ
RODILIŠTA PRIJATELJI DJECE
SKRB ZA PRIJEVREMENO ROĐENU DJECU
RANA INTERVENCIJA

RANA INTERVENCIJA

• U rujnu 2018. završio je dvogodišnji
program „Potpomognuta komunikacija za
djecu s razvojnim teškoćama” u koji su bile
uključene 32 institucije iz cijele Hrvatske.
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.
Ukupna je vrijednost dvogodišnjeg programa 1.881.666 kuna.
• UNICEF u suradnji s ministarstvima zdravstva, znanosti i
obrazovanja, te demografije, obitelji, mladih i socijalne politike
provodi u Osječko-baranjskoj županiji pilot projekt za rani probir
i dijagnostiku djece u dobi od 0 do 7 godina s poremećajem iz
spektra autizma. Ukupna vrijednost ovog važnog projekta iznosi
1 milijun kuna, a do sad je uloženo 161.525 kuna.

UNICEF
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KAPI KOJE ŽIVOT ZNAČE
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Kad smo ga upoznali, Izidor je spavao u
sigurnom naručju svog tate Damira, uz
umirujući glas svoje mame Dalije. Iako je
rođen samo dva tjedana prije termina, zbog
zdravstvenih će teškoća prve tjedne svog
života morati provesti na jedinici intenzivne
neonatologije. Nakon poroda mama Dalia
sina je vidjela tek na nekoliko trenutaka. Izidor je hitno morao biti prebačen iz Petrove
na intenzivnu neonatalogiju KBC-a Zagreb,
pa ga je Dalia prvi put primila u naručje tek
kada je nakon četiri dana otpuštena iz rodilišta. Prve dane Damir i Dalia brinuli su se
hoće li sve biti u redu s njihovim dječakom.

„Bilo je u početku kritično, bili smo spremni
na najgore”, povjerio nam je Damir. Sretni
su što na intenzivnoj neonataologiji KBC-a
Zagreb imaju priliku maziti se sa sinom i
biti s njim koliko god to žele. Osjećaji koji
su ga preplavili kada je prvi put svoje dijete
primio u naručje teško se, kaže nam Damir,
mogu opisati riječima, a usporediti se ne
mogu baš ni s čim što je do tada doživio.
„Kad su mi govorili moji vršnjaci kako je to
kad primiš svoje dijete u naručje, nisam si
to mogao predočiti. Onda sam njega uzeo
u ruke... Baš ne znam koje bih riječi upotrijebio da opišem taj osjećaj. Koliko god
sam bio zabrinut i u strahu, to me umirilo,
a i njega”, kazao nam je Damir. „Svaki put
kad dolazimo imam leptiriće u trbuhu. Ti su
osjećaji jednostavno neopisivi. Svaki dan
sve više i više voliš. Ne možeš dočekati da
ga vidiš, da ga primiš u naručje”, opisala
nam je Dalia prve dane.
Izidor lijepo napreduje na majčinu mlijeku.
Dalia se redovito izdaja, a mlijeka, kaže nam,
ima i previše. Dio sprema kod kuće, a ostatak je pohranjen u profesionalnim medicinskim hladnjacima i zamrzivačima koje
je UNICEF, zahvaljujući podršci donatora,
osigurao za svih trinaest jedinica intenzivne
neonatologije u Hrvatskoj. To ulaganje, vrijedno 500.000 kuna, dio je priprema za otvaranje nacionalne banke humanog mlijeka.
Radovi na zgradi u sklopu KBC-a Zagreb,
gdje će banka biti smještena, u punom su
jeku, a kad se ona otvori, u tim će se zamrzivačima i hladnjacima pohranjivati i mlijeko
majki donatorica.
Upravo je majčino mlijeko jedan od ključnih
faktora u oporavku prijevremeno rođenih
djevojčica i dječaka ili onih koji imaju zdravstvene teškoće. Za njihovo krhko zdravstveno stanje majčino je mlijeko i hrana i
lijek. Zato je važno da te kapi života kroz
prvu banku mlijeka u Hrvatskoj osiguramo
za svako dijete.
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SAMO SE SRCEM DOBRO VIDI
U mladosti mnogi sanjaju o tome da će jednoga dana pružiti toplinu obitelji djetetu iz
doma. Supružnici Aneta i Jan ostvarili su
taj san i u svoj su dom i srca primili tri dječaka. Sva trojica tada su bila mlađa od dvije
godine. Brinulo ih je kako će se snaći s tri
bebe u isto vrijeme. Ipak, odlučili su napraviti
taj veliki korak, a sada, kažu nam, ne mogu ni
zamisliti da je drugačije. „Ne mogu zamisliti
svoj život bez njih. Žao mi je samo što se
nismo i ranije odlučili postati udomitelji”,
kazala nam je Aneta.

kažu – daj uzmi me...“ prisjeća se Jan, kojem
je još uvijek veoma teško govoriti o toj temi.
„Djeca koja odrastaju u institucijama bolno
su svjesna svoje situacije”, kaže Aneta i
nastavlja: „Djeca iz drugih soba dolazila bi i
pitala nas − ako uzimate troje, zašto nećete
uzeti i mene, ja ću biti četvrti? Ja ću vam
pomoći oko njih. Ili − zašto uzimate njih, a
ne uzimate mene? To je ostavilo velik trag na
nama. Ta djeca nisu zaslužila da odrastaju
u dječjem domu. Ona stoje na vratima i
čekaju roditelje. Ona su zaslužila svoj dom.”

Kada su ih ugledali u dječjem domu, bila
je to, kažu, ljubav na prvi pogled. Sada su
prava uigrana ekipa. Dječaci ujutro idu u
vrtić, gdje borave dok su Aneta i Jan na
poslu. Treniraju nogomet, igraju se i uče
poljski jezik jer je Aneta podrijetlom iz Poljske. „Kod nas je uvijek gužva. Naravno, ima
puno posla oko njih, ali to je baš ono što
smo željeli. Oni su zdravi, sretni, a mi uz
njih”, kaže Aneta.

Stotine djevojčica i dječaka u Hrvatskoj i
dalje odrastaju bez obitelji. Unatoč trudu i
profesionalnosti stručnih djelatnika, djeci
nedostaju bliskost, prisnost i osjećaj pripadnosti. To su nužni preduvjeti za zdrav razvoj
svake osobe, a mogu se ostvariti samo u
sigurnosti i toplini obitelji.

Aneta i Jan često se sjete drugih dječaka
i djevojčica. Onih koji su i dalje u dječjim
domovima. „Kad se uđe u dom, djeca od tri,
četiri godine... Oni, kad vide da netko dolazi,

Upravo zato UNICEF radi na poticanju udomiteljstva kao najprikladnijeg zamjenskog
oblika obiteljskog smještaja za djevojčice i
dječake za koje roditelji ne mogu skrbiti. Jer
svako dijete treba obitelj koja će mu pružiti
pažnju, nježnost i ljubav te svakodnevno
brinuti o njegovim potrebama i dobrobiti.
UNICEF
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NASLJEĐE NAŠIH DONATORICA
dr. HEDA
DUBAC ŠOHAJ
Gospođa Heda Dubac
Šohaj ostavila je velik
trag na živote mnogih
djevojčica i dječaka
kojima je pomagala
podržavajući UNICEF-ove aktivnosti, promijenivši ih zauvijek svojom velikodušnošću.
Njezina posljednja želja, kojom je oporučno
ostavila vrijednu donaciju UNICEF-u, pridonijela je i osnivanju prve nacionalne banke
humanog mlijeka.
U Hrvatskoj se svake godine prerano rodi
2300 djece od kojih čak 400 treba intenzivnu
njegu i svoje prve dane provede u borbi za
život. Majčino mlijeko ključno je za njihovo
preživljavanje i razvoj. Kada novorođenčad
iz bilo kojeg razloga ne može primiti mlijeko
svoje majke, banka humanog mlijeka osigurava donirano mlijeko koje je prijevremeno
rođenoj djeci i bolesnoj novorođenčadi
hrana i lijek.
Svojom je oporučnom donacijom gospođa
Heda Dubac Šohaj uvelike pomogla dovršetku ovog velikog i važnog projekta koji
će pružiti bolje životne šanse generacijama
djece koja tek dolaze, čime njezina plemenitost nastavlja živjeti u generacijama djece
koja će zahvaljujući Banci humanoj mlijeka
imati najbolju moguću zdravstvenu skrb.
Njezina plemenitost nastavlja živjeti dalje...

ZLATA BABIĆ
Gospođa Zlata Babić
ili Zlatica, kako su je
od milja zvali članovi
njezine obitelji, bila je
naša draga donatorica
koja je dugi niz godina
podržavala rad UNICEF-a i pomogla donijeti osmijeh na mnoga dječja lica. Gospođa
Zlatica svoj je radni vijek provela radeći
u banci, voljela je putovanja i životinje, a
velik je užitak nalazila u čitanju i kazališnim
predstavama.
Njezina odluka da svojom oporučnom donacijom ostavi dio svoje imovine i za podršku
UNICEF-ovim programima nije iznenadila
članove njezine obitelji jer je gospođa Zlatica cijeli život voljela pomagati. Uspomene
na njezinu plemenitost i entuzijazam utkane
su u njezina dobročinstva i pružaju nadu u
izgradnju bolje budućnosti za djecu. Oporučna donacija omogućila je da se ciljevi koji
su gospođi Zlatici bili važni za njena života,
a tiču se poštivanja prava djece, njihove
zaštite, jednakosti i obrazovanja, nastave
ostvarivati i nakon njene smrti.
Zahvaljujući humanosti i solidarnosti naših
dragih donatora misija UNICEF-a i nakon više
od 70 godina rada nastavlja se dalje: izgraditi
budućnost u kojoj će svako dijete imati svoja
prava i slobode, odrastati bezbrižno u poticajnom okruženju i ostvarivati svoje potencijale.

ŽIVOTNA PRIČA SE NASTAVLJA...
Oporučna donacija omogućuje nastavak Vašeg doprinosa izgradnji boljega i sigurnijeg
svijeta za svu djecu. Njome i trajno potvrđujete svoje vrijednosti dobrote, solidarnosti
i plemenitosti.
Nakon što zbrinu svoje voljene i bliske osobe, sve više ljudi, poput naših dragih donatorica gospođe Tatjane i gospođe Zlatice, želi omogućiti da njihova podrška onome u što
su tijekom života vjerovali još dugo mijenja svijet nabolje.
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Oporučnim
doniranjem
možete ostaviti
trajni trag
na svijetu i
zaštititi buduće
generacije.

UNICEF
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KAKO UKLJUČITI
UNICEF U SVOJU
OPORUKU I
PROMIJENITI
BUDUĆNOST DJECE?
UNICEF se u cijelosti financira dobrovoljnim prilozima građana i tvrtki i upravo uz
potporu donatora nastoji omogućiti jednake prilike za svako dijete. Svaka, pa i
najmanja donacija, jednako je dragocjena i
ostavit će traga na buduće generacije djece
diljem svijeta.
Ovisno o Vašoj želji i okolnostima možete
uključiti UNICEF u svoju oporuku na više
načina:
1) odredite udio svakog pojedinog nasljednika, pa tako i udio UNICEF-a, ukoliko
svoje nasljedstvo želite ostaviti većem
broju osoba i/ili organizacija
2) u svojoj oporuci možete odrediti
UNICEF kao jedinog nasljednika te
prepisati UNICEF-u svoju imovinu (primjerice, novac, nekretninu, nakit, vrijednosne papire i slično)
Nakon što se pobrinete za svoje najbliže,
oporučna donacija UNICEF-u omogućit će
pomoć onima kojima je to najpotrebnije.
Prilikom pisanja oporuke, kao podatke o
UNICEF-u dovoljno je navesti sljedeće
informacije:
Ured UNICEF-a za Hrvatsku
Radnička 41/7
10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 18282095247

Želite li saznati više detalja o
oporučnom doniranju UNICEF-u,
javite se Nini Eleta-Kanceljak na broj
telefona 01 3031 640 ili na e-mail:
neletakanceljak@unicef.org.
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Oporučnom
donacijom ne
ostavljate samo
sredstva kojima
se pomaže djeci,
već i najbolji
dio sebe – nadu
i ulog za bolje
sutra čitavog
čovječanstva!

UNICEF
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Svako dijete
zaslužuje
djetinjstvo
ispunjeno
igrom, učenjem,
vedrinom i
bezbrižnošću!
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NAŠE OBEĆANJE
Ostavljeno nam nasljedstvo prihvatit ćemo odgovorno i s izuzetnom
pažnjom – naravno, u suradnji s ostalima uključenima u postupak
(izvršiteljem oporuke i mogućim drugim nasljednicima), uvijek poštujući zakonske propise.

Preuzetim nasljedstvom UNICEF će upravljati na sljedeće načine:
NOVAC: Kad je u nasljedstvo ostavljena Vaša ušteđevina, dobiveni novac usmjerit će se izravno za podršku
UNICEF-ovim programima za djecu.
NEKRETNINE: Ukoliko nasljedstvo uključuje nekretninu
(kuću, stan, apartman, zemljište ili drugo), službeni procjenitelji odredit će vrijednost nekretnine, nakon čega
će prodajom dobiveni iznos biti korišten za UNICEF-ove
aktivnosti za najmlađe.
OSTALA DOBRA I IMOVINA: Slično kao u prethodnim
slučajevima, ukoliko ostavljeno nasljedstvo podrazumijeva poslovne udjele, vrijednosne papire, intelektualna
vlasništva, umjetnine ili nakit, njihova će se vrijednost
također službeno procijeniti, a od prodaje ostvareni prihod pomoći će UNICEF-u osigurati izvjesniju budućnost
za brojne djevojčice i dječake.

© UNICEF/Kapetanović

Razumijemo da se radi o odluci koja je samo Vaša i da biste je voljeli
zadržati u tajnosti te ćemo se na taj način i odnositi prema njoj. Svaki
Vaš dar bit će od velike pomoći potrebitoj djeci i njihovim obiteljima!

UNICEF
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NAJČEŠĆA PITANJA I ODGOVORI
Što je to oporuka?
Oporuka je dokument kojim oporučitelj/ostavitelj određuje na koji će se način raspolagati
njegovom imovinom nakon smrti, poštujući
zakonske odredbe o nužnom nasljeđivanju
u korist članova najuže obitelji.

prosuđivati i donositi odluke. Oporukom
odlučuje o načinu na koji će se njezinom
imovinom raspolagati nakon smrti, uvažavajući Zakon o nasljeđivanju. Naime, određene osobe unutar užeg kruga obitelji imaju
zakonsko pravo na jedan dio nasljedstva,
neovisno o sastavljenoj oporuci.

Koji su oblici oporuka?

Tko su nasljednici?

Oporuka može biti privatna, javna ili, u izvanrednim okolnostima, usmena.

Nasljednici su pojedinci i organizacije kojima
se temeljem Zakona o nasljeđivanju ili oporuke ostavlja imovina preminule osobe.

› PRIVATNA OPORUKA
Može biti vlastoručna, ukoliko ste je
osobno napisali (i potpisali). Privatna oporuka može biti i ona koju je u Vaše ime,
pred svjedocima, napisao netko drugi, no
također ste pred svjedocima izjavili da su
u oporuci ispoštovane Vaše želje i vlastoručno ste je potpisali.

› JAVNA OPORUKA
Javnu oporuku na Vaš zahtjev sastavljaju
ovlaštene osobe, poput javnog bilježnika.

› USMENA OPORUKA
U izvanrednim okolnostima kada osoba
nije u mogućnosti ostaviti oporuku niti
na jedan od prethodno opisanih načina,
želje za svoje nasljedstvo možete usmeno
izreći pred dva svjedoka.

Koji su zakonski propisi u
Hrvatskoj u vezi s nasljeđivanjem?

Ostavina je sva imovina kojom je osoba za
svoga života raspolagala.

Tko su nužni nasljednici i što je
to nužni dio nasljedstva?
Osobe s kojima ste tijekom života bili blisko
povezani imaju zakonsko pravo na određeni
dio Vašega nasljedstva. Radi se nužnim
nasljednicima: biološkoj ili usvojenoj djeci,
bračnom drugu ili izvanbračnom partneru.
Roditelji preminule osobe, posvojitelji ili
skrbnici nužni su nasljednici samo u posebnim uvjetima – u slučajevima trajne nesposobnosti za rad ili izostanku osnovnih
sredstava za život.

Nasljedno pravo u Republici Hrvatskoj regulirano je odredbama Zakona o nasljeđivanju (Narodne Novine 48/03, 163/03, 35/05,
127/13, 33/15).

Dio nasljedstva koji zakonski pripada nužnim
nasljednicima naziva se nužnim dijelom.

Tko može ostaviti oporuku?

Ostavinski postupak je sudski proces koji
se pokreće nakon što je osoba preminula,
a sudu je dostavljen pisani dokaz u vidu
smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih.

Oporuku može napraviti svaka osoba starija
od 16 godina koja je u stanju samostalno
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Što je to ostavina?

UNICEF

Što je ostavinski postupak?

Vodi ga općinski sud ili javni bilježnik (u
svojstvu povjerenika suda), a obično se
provodi u mjestu zadnje utvrđenog prebivališta preminule osobe. Samo u određenim slučajevima može se voditi u mjestu
boravišta ili tamo gdje se nalazi najveći
dio ostavine.

VAŠ JAVNI BILJEŽNIK
MOŽE VAM REĆI VIŠE
O VRSTAMA OPORUKA,
RELEVANTNIM
ZAKONSKIM PROPISIMA
TE PRUŽITI POMOĆ OKO
SASTAVLJANJA OPORUKE.

Na ostavinsku raspravu sud poziva one
osobe koje imaju zakonski utvrđeno pravo
na nasljedstvo, kao i one osobe ili organizacije kojima bi ovo pravo moglo biti određeno eventualnom oporukom, od strane
postavljenog izvršitelja oporuke.
U ostavinskom postupku treba utvrditi
nasljednike, sastav ostavine te prava koja
pripadaju pojedinim nasljednicima, osobama ili organizacijama.

Što sve mogu ostaviti UNICEF-u?
U oporučnu donaciju UNICEF-u, kao
zalog bolje budućnost za brojne djevojčice i dječake, možete uvrstiti novac,
nekretnine te ostala dobra i imovinu.

Što se događa kad nije
ostavljena oporuka?
Bez sastavljene oporuke, nasljedstvo
preminule osobe zakonski se raspoređuje nužnim nasljednicima, a pritom nasljednici iz najužeg kruga obitelji
imaju prioritet ili isključivo pravo preuzimanja nasljedstva.

Što se događa s ostavštinom
osoba koje nemaju zakonske
nasljednike?
Ako ostavitelj nema zakonskih nasljednika,
njegova ostavina odlazi općini ili gradu njegova prebivališta.
UNICEF
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VI MOŽETE
PROMIJENITI
BUDUĆNOST
Kada je 1946. UNICEF osnovan, nitko nije ni
sanjao da će 70 godina kasnije svijetu još
biti potreban. Nažalost, pored svih važnih
rezultata koje smo zajedno s našim donatorima postigli za najmlađe, milijuni djece
i dalje trebaju našu pomoć.
Veliki broj djevojčica i dječaka u svijetu i
danas nema temeljne životne uvjete. Gotovo
450 milijuna djece nema pristup pitkoj vodi,
čak 150 milijuna djece obavlja teške i opasne
poslove, dok 263 milijuna djece nema prilike
ići u školu i steći znanja i vještine kojima
mogu osigurati bolju budućnost sebi i obitelji. I u našoj zemlji najranjivija djeca često
žive u teškim uvjetima, isključena iz društva,
bez prave podrške, poticajnog okruženja i
kvalitetne skrbi.
Vi možete promijeniti budućnost brojne
djece u Hrvatskoj i svijetu! Svojom oporučnom donacijom pomoći ćete osigurati sve
što će djeci biti potrebno kako bi preživjela,
razvijala se, rasla i ostvarila svoja prava i
pune potencijale.
Ako se ujedinimo u stvaranju svijeta u kojem
će svakom djetetu biti zajamčeno zdravlje,
obrazovanje, jednakost i zaštita, imamo priliku ispuniti ono što svijet duguje djeci!
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Hvala!

UNICEF
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UNICEF Ured za Hrvatsku
Radnička cesta 41/7
10000 Zagreb
Tel.: 01 3031 640
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