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AKCIJA „DJECA DJECI“

• Datum: 11.-22. 1. 2021.

• Mjesto: Gospić

• Protekla dva tjedna, u razdoblju od 11. do 

22. siječnja 2021. udruga Društvo „Naša 

djeca“ grada Gospića organizirala je 

humanitarnu akciju „Djeca djeci“. Cilj 

akcije bio je prikupiti pakete za djecu koja 

žive na potresom pogođenom području. U 

akciji su mogli sudjelovati svi građani 

Gospića i okolice, na način da odaberu 

uzrast djeteta te u kutiju L veličine pripreme 

prigodne materijal

• građani su donirali 95 paketa za djecu 

različitih uzrasta

• u akciji je sudjelovao 21 volonter



DONACIJA DND-U PETRINJI IZ AKCIJE „DJECA 

DJECI“

• Datum: 30.1.2021.

• Mjesto: Petrinja

• Zamjenica gradonačelnika grada Gospića Kristina 

Prša, pročelnica za samoupravu i upravu Ivana 

Kaleb Asić, predsjednica naše udruge Sanja Puškarić 

Delač i tajnica udruge Tamara Ban, uz vozača 

Nikolu krenula je kombijem na put da donese barem 

mali osmjeh na dječja lica u potresom pogođenim 

područjima.

• Zahvaljujući svima vama koji ste se odazvali našoj 

akciji. Posjetili smo dječji vrtić "Petrinjčica" kojem 

su dostavljene didaktičke igračke i pomagala za 

njihov vanjski prostor, obzirom da im je toga jako 

puno u potresu oštećeno

• U DND Petrinja odnijeli smo ukupno 101 paketić za 

djecu 



OBILJEŽAVANJE DANA RUŽIČASTIH 

MAJICA

• Datum 24.2. 2021.

• Mjesto: OŠ dr. Jure Turića, PŠ Lički Novi,
OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik, Dv
„Pahuljica“ Gospić, DV „Pahuljica“ Lički
Osik

• Dan ružičastih majica obilježava se zadnje 
srijede u veljači već petu godinu za redom. 
Ove godine uključili su se i učitelji, 
nastavnici osnovnih škola s područja grada 
Gospića, učenici osnovnih, kako bi dodatno 
osvijestili problem vršnjačkog nasilja te 
potakli djecu da još snažnije reagiraju na sve 
oblike nasilja koji se događaju u njihovom 
okruženju. 

• također, u obilježavanju Dana ružičastih 
majica sudjelovali su i odgojitelji i djeca iz 
dječjih vrtića s područja grada Gospića

• svi zainteresirani mogli su kupiti majicu po 
simboličnoj cijeni od 29, te se prikupilo 
ukupno 2.726,00 kn, koje je DND Gospić 
uplatio na račun Centra za edukaciju i 
prevenciju nasilja.



ŽIVJETI ZDRAVO- AKTIVNOSTI 
U PARKU JASIKOVAC 

• Datum: 27.2. – 11.12.2021.

• Mjesto: Park Jasikovac, Gospić

• Sudionici: djeca, roditelji, volonteri DND-a, 

voditeljica aktivnosti Klara Hrvoj

• Aktivnosti iz projekta  „Živjeti zdravo“ –

„Volonteri u parku“ koji  sufinancira Europska 

Unija iz Europskog socijalnog fonda, te se 

provodi tijekom cijele godine svake druge 

subote u mjesecu. 



EDUKACIJA O 
VOLONTERSTVU

• Datum: 4.-6. 3.2021.

• Mjesto: Gospić, Pučko otvoreno učilište „dr. 

Ante Starčevića“

• u sklopu projekta „Formula za znanost“ održana 

je prva u nizu radionica za jačanje kapaciteta 

organizacija civilnog društva u trajanju tri dana 

pod nazivom „Poslovno upravljanje udruga-

menadžerske radionice“ u Pučkom otvorenom 

učilištu „Dr. Ante Starčević" u Gospiću

• na radionici su sudjelovali volonteri udruge 

POZOR!, Udruge učeničkih domova Republike 

Hrvatske i Društva „Naša djeca“ grada Gospića



LUTKARSKA PREDSTAVA „GUŽVA 

U USKRŠNJEM SELU“

• Datum: 27.03.2021.

• Mjesto: Gospić, Pučko otvoreno učilište „dr.

Ante Starčevića“

• U susret Uskrsu održana je lutkarska predstava 

„Gužva u uskršnjem selu“ pripremljenu od 

strane volontera lutkarske skupine „Maslačak i 

Točkica“, DND-a Gospić



EDUKACIJA IZ LUTKASRTVA

• Datum: 17.04.2021.

• Mjesto: Gospić, Pučko otvoreno učilište „dr. Ante

Starčevića“

• Sudionici: volonteri, učitelji, odgojitelji, 17

sudionika

• U sklopu projekta „Minute razonode“ u okviru 

aktivnosti koje DND provodi, organizirana je 

edukacija iz područja lutkarstva. Za potrebe 

provedbe edukacije angažirani su lutkari iz 

Lutkarskog studija „Kvak“ koji su došli u Gospić



ZAVRŠNA KONFERENCIJA 
PROJEKTA OVORA

• Datum: 27.04.2021.

• Mjesto: Zagreb, Hotel Academia

• Ukupno 100 djece te 15 koordinatora iz škola i 

volontera iz društava „Naša djeca“ iz Gospića, Slatine i 

Zaboka sudjelovalo je u dvogodišnjem projektu 

“Odgoj za volontiranje i održivi razvoj u školama 

Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske i njihovih 

partnera.

• Na završnoj tribini projekta održanoj u Zagrebu u 

Hotelu Academia, istaknuta je važnost edukacije 

učitelja, nastavnika i volontera iz udruga civilnog 

društva koji rade s djecom o temama održivog razvoja, 

volontiranja i dječje participacije



MEĐUNARODNI 
DAN OBITELJI

• Datum: 15.5.2021.

• Mjesto: Gospić, KIC

• Sudionci: DND Gospić, Rukometni klub Gospić, 

Pučko otvoreno učilište Gospić, Kulturno 

informativni centar Gospić, građani

• U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana obitelji 

u suradnji s rukometnim klubom Gospić, Pučkim 

otvorenim učilištem dr. Ante Starčević, Kulturno 

informativnim centrom Gospić obilježili smo dan 

različitim aktivnostima



BICIKLISTI – SIGURNO U PROMETU – TRIBINA ZA 

RODITELJE

• Datum: 10. lipnja 2021.

• Mjesto: Kulturno informativni centar Gospić

• Sudionici: PU ličko- senjska, BK Gospić,

Slađana Ratković dr. med. sepc. ped.

• održana je javna tribina namijenjena roditeljima, 

obrazovnim djelatnicima i svima kojima je u 

fokusu zaštita djece i mladih. Tribinu je 

organiziralo Društvo „Naša djeca“ grada 

Gospića u suradnji s Policijskom upravom ličko 

– senjskom, Biciklističkim klubom Gospić te 

Slađanom Ratković dr. med. specijalistom 

pedijatrije.



RADIONICA  POVODOM 
DANA GRADA GOSPIĆA

• Datum: 16.7.2021. 

• Mjesto: pučko otvoreno učilište Gospić, galerija 

Lu

• Sudionici: djeca, volonteri DNDa, predsjednik 

Likovne udruge „Lika“ Nikica Jelić, Sanja 

Puškarić Delač

• u suradnji s Likovnom udrugom „Lika“ i 

Nikicom Jelićem, predsjednikom Udruge, u 

prostoru Likovne galerije „LU“, održali smo 

kreativnu radionicu u sklopu aktivnosti povodom 

Dana grada Gospića „Srpanj u Gospiću“ te smo 

tako obogatili program dječjom aktivnosti



EDUKACIJA PREDŠKOLSKOG 
CAP PROGRAMA

• Datum: 3. i 4. 9. 2021.

• Mjesto: Gospić, KIC

• Sudionici: DND Gospić, edukatorice Asja i Dalma, 

odgojiteljice DV „Pahuljica“Gospić, DV „Mali 

medo“ Lovinac, odgojiteljice DV „Ciciban“ Otočac

• U suradnji s Udrugom roditelja „Korak po korak“, 

ujedno nositeljem licence za provedbu CAP 

programa, a uz pomoć financijskih sredstava Ličko-

senjske županije u okviru projekta „Maleni protiv 

nasilja“ osigurana su sredstva za provedbu edukacije



SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJI 

JESEN U LICI

• Datum: 1.- 3. 10. 2021.

• Mjesto: Gospić, Trg Bana Josipa Jelačića

• Sudionici: Klara Hrvoj, Ana Marković,

Tamara Ban, Paula Matanović, Lucija Glibo

• U sklopu manifestacije Jesen u Lici, Društvo 

„Naša djeca“ grada Gospića sudjelovao je 

postavljanjem štanda s promotivnim 

materijalima

• U tri dana sudjelovanja na manifestaciji 

građani su donirali 900 kuna za potrebe 

daljnjih održavanja aktivnosti



OBILJEŽAVANJE 
DJEČJEG TJEDNA

• Datum: 4.-10.10.2021.

• Mjesto: Gospić

Društvo „Naša djeca“ grada Gospića i ove godine je 

sudjelovao je u obilježavanju Dječjeg tjedna koji je 

trajao od 4. do 10. listopada 2021. U okviru Dječjeg 

tjedna pripremili smo razne aktivnosti za djecu, 

poput radionice „Za prste polizat”, Tradicionalni 

posjet Dječjem odjelu Opće bolnice Gospić, 

Gledanje dječjih filmova, aktivnost Bajkaonica 

„Djed i repa“, lutkarska predstava „Vrtni prijatelji“ 



IZVJEŠTAJNA I PROGRAMSKA 
SKUPŠTINA SAVEZA DND-A 
HRVATSKE

• Datum: 4.12.2021. 

• Mjesto: Zagreb, Hotel Akademia

• Sudionici: predstavnici DND-ova iz cijele Hrvatske, 

Sanja Puškarić Delač, Tamara Ban, predstavnice 

DND-a Gospić



UPOZNAVANJE S 

VOLONTERSTVOM

• Datum: 6.12.2021.

• Mjesto: Gospić, Opća Gimnazija Gospić

• Sudionici: učenici 1. i 2. razreda gimnazije Gospić,

Tamara Ban, Ana Marković

• U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana

volontera, 5.12. na poziv profesora Gimnazije

Gospić, održali smo kratko motivacijsko predavanje

za učenike prvih i drugih odjela, te smo ih upoznali

sa definicijom volonterstva



PROSINAČKE 

AKTIVNOSTI DND-A 

GOSPIĆ

• Datum: 6.12. 2021.

• Sudionici: Tamara Ban, Ana

Marković, Marija Borovac, Klara

Hrvoj, Jelena Stilinović, Lucija Artić

• započela je manifestacija Advent u

Gospiću te smo kao Udruga pozvani

da sudjelujemo u istoj. Ponudili smo

svoje aktivnosti i sudjelovanje u

izlaganju prigodnih proizvoda. u

izlaganju prigodnih proizvoda. Tako

smo upotpunili prvi dan Adventa te u

svojoj kućici izložili blagdanski nakit.



PROSINAČKE 
AKTIVNOSTI DND-A 
GOSPIĆ

• Datum: 9.12.2021.

• Sudionici: Sandra Jakešević, Sandra Tomašić, 

Katarina Mataija, Andrea Popović, Ana 

Marković, Tamara Ban, Lucija Artić, Lucija 

Harabajsa, Lucija Glibo, Paula Matanović, 

• U sklopu Adventa u Gospiću, lutkarska skupina 

„Maslačak i Točkica“ pripremila je lutkarsku 

predstavu „Snježni anđeo“ namijenjenu djeci i 

roditeljima. U organizaciji su pomogli i drugi 

volonteri.



PROSINAČKE 
AKTIVNOSTI DND-A 
GOSPIĆ

• Datum: 15.12. 2021.

• Sudionici: Ana Marković, Klara Hrvoj, 

Marija Borovac

• U srijedu 15.12.2021. opet smo

sudjelovali izlaganjem svojih ukrasa na

štandu na trgu u sklopu manifestacije

Advent u Gospiću.



PROSINAČKE AKTIVNOSTI 
DND-A GOSPIĆ

• Datum: 14.12.2021.

• Mjesto : park Kolakovac

• Sudionici: Ana Marković, Sanja Puškarić 
Delač, Klara Hrvoj, Marija Borovac, Lucija 
Harabajsa, djeca iz grupa 

• Kreativni kutak-ukrašavanje parka 
Kolakovac- izrađivali smo razne ukrase poput: 
glinenih anđela, vjenčića od stiropora, kuglice, 
zvjezdice. Nakon toga smo se uputili u prak
Kolakovac te smo postavili ukrase na pripremljeni 
vijenac i okolnu živicu. 



PROSINAČKE AKTIVNOSTI DND-A GOSPIĆ

• Kreativna obiteljska radionica „Moj veseli

Božić“

• Datum: 17.12.2021.

• Mjesto: Pučko otvoreno učilište Gospić

• Sudionici: Ana Marković, Tamara Ban, Marija
Škrbina, Željka Šikić, djeca i roditelji

• U sklopu Adventa u Gospiću, DND Gospić 
organizirao je kreativnu obiteljsku radionicu. 
Radionica se provodila u sklopu projekta 
„Naučimo roditelje“ nositelja Udruge „Pčelice“, 
a kojem je DND Gospić partner. Djeca i roditelji 
mogli su izrađivati čestitke, anđele, bojati jelke.

• Donacije građana: sklopu manifestacije Advent u
Gospiću, DND je prikupio 945,00 donacija

građana koje će se koristiti za potrebe rada
Udruge.



DONACIJA HRVATSKE LUTRIJE

• Datum: 16.12.2021.

• Mjesto: Gospić, Pučko otvoreno učilište „dr. Ante

Starčevića“

• Posjetili su nas djelatnici Hrvatske lutrije, 

direktorica regije Zapad Sandra Gregorović, 

voditeljica našeg Automat kluba HL Gospić 

Stipanija Prpić, Marija Delač, Nenad Đurić i Damir 

Sviličić donijeli su nam brdo poklona, te iznos od 

5.000, 00 kn donacije.



ODOBRENI 
PROJEKTI U 
2021. GODINI.

• 1.Zajedno za djecu – jačanje kapaciteta 
udruge

Nositelj: DND Gospić

Davatelj sredstava: Grad Gospić

Ukupno odobreno: 55.000,00 kn

• 2.Jačajmo sebe – doprinesimo zajednici! 

Nositelj: DND Gospić

Davatelj sredstava: Ličko-senjska županija

Ukupno odobreno: 40.000,00 kn

• 3. Školskim volonterskim klupom do 
prijateljstva i zajedništva

Nositelj: DND Gospić

Davatelj sredstava: Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja

Ukupno odobreno: 118.500,00 kn

• 4. Gospić u očima djece

Nositelj: DND Gospić

Davatelj sredstava: Grad Gospić

Ukupno odobreno: 45.000,00 kn

• 5. Minute razonode 

Nositelj: DND Gospić

Davatelj sredstava: Središnji državni ured za   
demografiju i mlade

Ukupno odobreno: 50.000,00 kn



PROJEKTI KOJIMA JE DND GOSPIĆ 

PARTNER

• 1.Formula za znanost

Švicarsko-hrvatski program suradnje – Osnaživanje doprinosa organizacija civilnog društva  
obrazovanju za održivi razvoj za unapređenje ekonomske i socijalne kohezije

Ukupno odobreno: 2.334.447,39 kn

• 2.Moje mjesto pod suncem

Nositelj projekta: Centar za kulturu i dijalog, Rijeka 

Ukupno odobreno: 180.116,31 EUR

Program za aktivno građanstvo u Hrvatskoj – financijski mehanizmi EGP-a i Kraljevine Norveške

• 3. Naučimo roditelje

Nositelj projekta: Centar za mlade, Zaprešić  – DND Gospić partner

Davatelj sredstava: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Ukupno odobreno: 50.000,00 kn



UKUPNI VOLONTERSKI ANGAŽMAN U 

2021. GODINI

• U 2021. godini volontiralo je ukupno 20 volontera prijavljenih i registriranih u DND- Gospić.

• Ukupno je 2 volonter maloljetan (15-17 godina)

• Ukupno je 5 volontera između 18 – 30 godina

• Ukupno je 9 volontera između 31 -45 godina

• Ukupno je 3 volontera između 46 – 65 godina

• Ukupno je 1 volonter iznad 66 godina.

• Svi volonteri su državljani RH.

• Ukupan broj volonterskih sati u 2021. godini je 553 sata.

• Voditelji aktivnosti za djecu nisu bili volonterski angažirani već su s DND-om sklopili ugovor o djelu. 

• U 2021. godini DND je imao 1 zaposlenu, mladu osobu do 30 godina i 1 zaposlenu osobu iznad 31 godine. 



DUGOROČNE AKTIVNOSTI DND-A 
GOSPIĆ U 2021. GODINI

• Plesna skupina „Ritmix”

• Kreativko

• Mali znanstvenici

• Igraonica

• Lutkarska skupina „Maslačak i Točkica”



PLESNA SKUPINA „RITMIX”

• Voditeljica Lucija 

Harabajsa

• Djeca vrtićke i 

predškolske te djeca 

osnovno školske dobi

• Aktivnosti se održavaju 

svaki tjedan u dvije 

skupine po sat vremena



KREATIVKO

• Voditeljica Tamara Ban

• Djeca vrtićke i osnovno 

školske dobi

• Djeca vrtićke i predškolske te 

djeca osnovno školske dobi

• Aktivnosti se održavaju svaki 

tjedan u dvije skupine po sat 

vremena



MALI ZNANSTVENICI

• Voditeljica Tamara Ban

• Djeca pred školske i osnovno 

školske dobi

• Djeca vrtićke i predškolske te 

djeca osnovno školske dobi

• Aktivnosti se održavaju svaki 

tjedan u dvije skupine po sat 

vremena



IGRAONICA

• Voditeljica Andrea Popović

• Djeca pred školske i osnovno 

školske dobi

• Djeca vrtićke i predškolske te 

djeca osnovno školske dobi

• Aktivnosti se održavaju svaki 

tjedan u dvije skupine po sat 

vremena



LUTKARSKA SKUPINA 
„MASLAČAK I TOČKICA”

• Volonterske aktivnosti 

• Rad na pripremi lutkarskih 

predstava


