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IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA „NAŠA DJECA“ PAZIN ZA 2013. GODINU 

Siječanj: 

 S radom nastavljene redovne radionice za djecu predškolske i školske dobi: Likovne 

radionice za školarce i predškolce, Glazbena radionica, Znanstveno-istraživačka 

radionica, Dramska radionica te Boravak + za učenike-putnike viših razreda Osnovne 

škole. 

Znanstveno - istraživačka radionica -čiji je cilj populariziranje znanosti, poticanje interesa za 

bavljenje znanošću.  Kroz istraživanja, razne pokuse, eksperimente i rasprave vodi nas prof. 

fizike i matematike Sonja Perlovšek Peroš i prijatelji DND-a. 

 

Savjetovalište „Kod Pepe-a“,  u svom radu daje velik naglasak na razvijanje socijalnih 

vještina i vještina regulacije emocija kod djece. Namjenjeno je djeci školske dobi, a vode ga 

psihologice Vesna Rusijan, edukantica Geštalt psihoterapije i Tamara Damijanić, učiteljica 

razredne nastave i postidiplomantica Rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji.  

Likovna radionica  za djecu od predškolce i školarce od 18,45-20,00h. Kroz likovnu igru djecu 

su vodili profesori likovne kulture Višnja Levak, Noel Šuran i Emina Putinja. 

Glazbena radionica - za djecu 3. – 11. godina. Glazbena radionica razvija osjećaj 

muzikalnosti te stvara radost zajedničkim muziciranjem. Kroz svijet nota i raznih 

instrumenata vodi nas prof. glazbene kulture Paula Jurman te dipl.učiteljica Tamara 

Damijanić. 

Dramska radionica-za predškolce i školarce. Cilj ovih radionica je poticati dramsko 

stvaralaštvo kroz koje možete naučiti rješavati konfliktne situacije, biti kreativni i sponatni 

kroz razne dramske igre i tehnike. U igri i dramatizaciji družiti ćete se s dipl. učiteljicom i 

knjižničarkom Marinom Marušić. 

BORAVAK + za učenike putnike viših razreda Osnovne škole, koji žele kreativnije te na 

sigurnom i toplom provesti vrijeme dok čekaju autobus ili drugi prijevoz kući. Odvija se svaki 

radni dan od 13-15h. Na Boravku + može se: pisati zadaću, igrati razne društvene igre, crtati, 

risati, oblikovati, glumiti, pjevati, družiti se, igrati, stvarati... Boravak + vode učiteljica 

razredne nastave Tamara Damijanić, prof. likovne kulture Višnja Levak i Petra Pifar. 
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 S radom je nastavilo i psihološko Savjetovalište Kod Pepe-a, kontinuirano tokom cijele 

pedagoške godine s grupnim i individualnim radionicama. Nastavljeno je i u pedagoškoj 

2013./2014. godini. Savjetovalište u svom radu daje naglasak na razvijanje socijalnih vještina i 

vještina regulacija emocija kod djece, razvijanju kreativnosti i potencijala djece.  

 Od siječnja 2013. Društvo Naša djeca uključeno je u projekt s Gradom Pazinom i ostalim 

udrugama u gradu Društveni centar Veli Jože. Projektom se želi obnoviti đački dom u bivšoj 

vojarni i pretvoriti ga u društveni centar za udruge i građane Pazina.  

 

Veljača: 

 Organizacija i održavanje dječjeg Maskenbala. Maškarana parada kroz grad te dječji 

Maskenbal, održan 06.02.2013. u Spomen domu. Financirano od strane Grada i donatora. 

 Proveden preventivni program „Rastimo zajedno“ s djecom u četiri četvrta razreda, 

pet petih razreda te s četiri 6. razreda OŠ Vladimira Nazora Pazin i područne škole 

Trviž. Projekt se bavi prevencijom ovisnosti, financiran je od Grada Pazina i Istarske 

županije.  

Ožujak: 

 U suradnji s Gradskom knjižnicom i Osnovnom školom Vladimira Nazora Pazin snimili 

smo spot za pjesmu Svi ko mi, na znakovnom jeziku. U spotu su glumila djeca 4.b 

razreda u kojem je gluho dijete. Učiteljica Lorena Burić,asistentica i majka gluhog 

djeteta naučile su djecu znakove.  

Travanj: 

 Darivanje novorođenčadi – nakon dugog perioda Društvo Naša djeca ponovno 

simboličnim poklonima daruje novorođenčad. U travnju poslani su prvi paketići djeci 

rođenoj u 2013. godini. Slanje paketića dobrodošlice nastavilo se kroz cijelu godinu.  

 Povodom Dana Julesa Vernea, koji se održavaju u lipnju, otvorili smo likovni natječaj 

Neobično vozilo. Poziv na natječaj poslan je svim osnovnim školama u Istri. Odaziv je 

bio iznenađujuće velik, na natječaj je pristiglo 182 rada, od kojih je 18 nagrađeno i 

tiskano na majice.  

Svibanj: 
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 U suradnji s Gradom Pazinom za 1. Maj organizirali smo aktivnosti za djecu čiji su roditelji 

došli na proslavu 1. Maja u bivšu vojarnu.  

 Suorganizacija utrke Fameja povodom Međunarodnog dana obitelji s SD “Trickeri” Pazin, 

ŠRK “Vita” Pazin i Zajednice sportskih udruga grada Pazin. Po prvi puta taj dan djeca redovnih 

radionica (dramska, glazbena, likovna i mali istraživači) pripremili su prigodan program za 

posjetitelje te smo po porvi puta organizirali utrku biciklima po zadnjem kotaču. Financira 

Grad Pazin, a mi smo uključeni volonterski. 

 U svibnju smo nastavili s projektom pod nazivom: Put po Kaštelu za 90 minuta u suradnji sa 

Etnografskim muzejom Istre nakon stanke zbog radova u Kaštelu. Tim projektom nudimo 

aktivnosti kroz koje učenici  mogu pobliže upoznati povijest Istre „osluškivanjem“ muzejskih 

eksponata i stvaranjem kroz različite medije (zvuk, slika, riječ,okus). Cilj radionice je 

upoznavanje istarske kulturne baštine, obogaćivanje tursitičke ponude Pazina, razvoj 

kreativnosti kroz razne izražajne medije te osvijestiti ulogu pojedinca u očuvanju i njezi naše 

ostavštine te primjereno ponašanje u muzeju. Radionica obuhvaća 4 aktivnosti: Predmeti 

pričaju priču, Glazbeni izričaji, Skuži fuža i Likovno istraživanje tekstura. Od listopada 2012. 

godine nudimo i radionicu Izrade krpenih lutaka, kojom po želji sudionika zamijenimo 

radionicu Predmeti pričaju priču. 

 U suradnji s vrtićkom skupinom Zujalice organizirali smo aktivnosti povodom Majčinog dana 

u prostorima Društva Naša djeca. Pripremili smo kratku predstavu te zabavne igre i pjesmice.  

Lipanj: 

 Povodom 16. dana Julesa Vernea, u subotu 29. lipnja 2013., volonterke DND-a Pazin 

u suradnji s Gradskom knjižnicom Pazin održale su s djecom različite radionice: 

radionica izrade kostima od industrijskog škarta, pričanje Jules Verneove priče za 

djecu, igra Jules Verne ne jadi se, pisanje priča na pisaćim mašinama, predstava. 

Radionice su se održale u parku na Starom trgu u Pazinu, koji se pretvorio u Dječji 

kutak kapetana Nema, a dio njih na ulici prema Kaštelu.  

 Od 28.lipnja do 30. lipnja naša volonterka sudjelovala je u Ljetnoj školi Saveza 

Društava Naša djeca Hrvatske u Lovranu. Kroz tri dana održana su brojna predavanja 

među kojima je naša volonterka predstavila rad Društva Naša djeca Pazin.  
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Srpanj: 

 Suorganizacija Škole plivanja na Zarečkom potoku, sa  Gradskim društvom Crvenog križa. 

DND osigurava marendu i vodu svakom sudioniku te su se naše odgajateljice uključile u 

vođenje aktivnosti škole plivanja. 

 Krajem srpnja, 24.-26.srpnja, organizirali smo školu u prirodi i logorovanje u Bilfo 

parku blizu Zarečkog krova, Začarani krug. Tijekom tri dana organizirali smo različita 

predavanja i radionice (o astronomiji, o opasnostima loženja vatre na otvorenom, 

prvoj pomoći, bilju, vožnja kajakom na Barama i ostale zabavne aktivnosti). Projekt je 

bio financiran djelomično od OTP banke, djelomično od lokalnih donatora i jednim 

dijelom vlastitim sredstvima Društva.  

 

Rujan: 

 Na početku rujna održana je press konferencija na kojoj je predstavljen rad Društva 

Naša djeca te su predstavljene nove redovne radionice.  

 U suradnji s Osnovnom školom Pazin prijavili smo projekt NE želim odustati za osobne 

asistente u nastavi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta te su sredstva 

odobrena. Od rujna smo zaposlili dvije asistentice u nastavi koje rade s djecom s 

teškoćama. Sredstva su odobrena do kraja 2013. godine, a Grad Pazin je također 

odobrio  dio sredstava.  

 U rujnu su nastavljene redovne radionice Društva (likovna, znanstveno-istraživačka) i 

Savjetovalište Kod Pepea.  

 U suradnji s Osnovnom školom jedna naša volonterka odlazi u školu i organizira 

aktivnosti za djecu koja ne pohađaju vjeronauk u vrijeme kada se održavaju sati 

vjeronauka.  

Listopad: 

 U listopadu smo osnovali mali zbor Točkice, koji se održava u sklopu redovne  glazbene 

radionice. Zbor vode prof. glazbene kulture Paula Jurman, učiteljica razredne nastave Tamara 

Damijanić i dipl. Knjižničarka i učiteljica razredne nastave Marina Marušić.  
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 Aktivnosti povodom obilježavanja Dječjeg tjedna svake godine prvog tjedna u 

listopadu. Na početku Dječjeg tjedna organizirali smo dječju raspravu na temu životni 

stilOve godine smo organizirali predstavu Matilda, Dječjeg kazališta Dubrava, za djecu 

od 4. do 8.razreda, a za djecu predškolske i rane školske dobi: Pra priče, Teatra Oz iz 

Lovrana. U sklopu obilježavanja dječjeg tjedna djeca su svoje poruke odraslima 

poručili na postolju Vox mini populi, koji smo postavili na glavnom gradskom trgu. 

Osim toga, igrali su stare, pomalo zaboravljene igre (Školica, Puž, Oduzimanje polja, 

Igre s lastikom, povlačenje konopa). Naše su volonterke djeci prvih razreda pričale 

ekološke priče o stablima te su zajedno s njima posadili sadnice različitog bilja ispred 

zgrade Društva Naša djeca.   

Studeni: 

 Od studenog se održava breakdance radionica, za koju postoji veliki interes. 

Radionica se održava jednom tjedno, a vodi ju Valentin Gašparini, inače odgajatelj u 

dječjem vrtiću.  

 

Prosinac: 

 Prosinačke aktivnosti – radionice, predstave i podjela paketića i doček Djeda Mraza – koje se 

organiziraju povodom obilježavanja Prosinačkih blagdana, financira Grad Pazin (nije još 

realizirana). Održati će se 20.12.2013. 

 

Uključivanje volontera  

 U sve aktivnosti koje provodimo unutar Društva uključujemo volontere te tako konstantno 

osnažujemo suradnju sa već postojećim volonterima i dobivamo nove koje upoznajemo sa 

radom društva. Nastavili smo suradnju sa srednjoškolcima Klasične gimnazije Pazin, koji 

volontiraju na Boravku +, kreativnim radionicama te pružaju besplatne instrukcije djeci 

osnovnoškolske dobi. Na svim našim aktivnostima sudjeluje veliki broj volontera 

 Često  prijavljujemo projekte na natječaje, koji spadaju u naše područje djelovanja te se na 

taj način najčešće financiramo, uz financijsku potporu Grada Pazina i Nacionalne zaklade za 

razvoj civilnog društva. 
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 Naši članovi/volonteri se kontinuirano obrazuju na raznim fromalnim i neformanim 

obrazovnim programima, u nacionalnim granicama, ali i međunarodno. 

 Više informacija na www.dnd-pazin.hr  

 

http://www.dnd-pazin.hr/

