2019.
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Drage donatorice i donatori,
drage prijateljice i prijatelji djece,
zahvaljujući vašoj podršci, i u 2019. godini
radili smo kako bismo pomogli djevojčicama
i dječacima da ostvare prava koja su ujedinila
svijet prije trideset godina kada je usvojena
Konvencija o pravima djeteta. Raduje me što
smo uz vašu pomoć i ove godine svijet činili
boljim mjestom za djecu.
U 2019. godini otvorena je prva Banka humanog mlijeka. Riječ je
o povijesnom koraku u osiguravanju najbolje zdravstvene skrbi za
prijevremeno rođene i teško bolesne bebe kojima nije dostupno mlijeko
njihovih majki. Zahvaljujući vama, našim donatorima, UNICEF je
osigurao svu potrebnu opremu za Banku humanog mlijeka i laktacijsku
ambulantu u sklopu nje te edukaciju stručnog medicinskog osoblja.
Ulagali smo i u rodilišta diljem zemlje, za koja smo osigurali edukacije
osoblja i suvremenu opremu za liječenje novorođenačke žutice.
Nastavili smo promovirati udomiteljstvo i podržavati udomiteljske
obitelji koje su otvorile svoja srca i vrata svojih domova najmlađim
djevojčicama i dječacima. Za njih smo osigurali financijsku potporu za
nabavu dječjih kolica, krevetića, autosjedalica i druge potrebne opreme
kako bismo pomogli da ulazak u udomiteljstvo bude lakši.
Pozivam vas da na stranicama koje slijede pročitate pregled najvažnijih
postignuća za djecu u 2019. godini. To ne bi bilo moguće bez vaše
podrške, na kojoj vam od srca zahvaljujem. U 2020. pozivam vas da i
u ovoj godini nastavimo zajedno raditi na stvaranju svijeta u kojemu
će svako dijete imati priliku učiti, razvijati svoje sposobnosti i talente,
odrastati u obitelji, biti sigurno i zaštićeno.
S poštovanjem i zahvalnošću,

Regina M. Castillo
predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku
Ako podnosite poreznu prijavu, potvrdu o svojim donacijama UNICEF-u u 2019. 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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Potpomognuta
komunikacija
ključna je za razvoj
djece sa složenim
komunikacijskim
potrebama jer
im omogućava
interakciju i
učenje, a ujedno
pridonosi postizanju
funkcionalne
svakodnevne
komunikacije u
obitelji, vrtiću i školi.
Dječak Noah počeo
je, zahvaljujući
potpomognutoj
komunikaciji, učiti
riječi koje dotada
nije koristio.

PODRŠKA DJECI
S TEŠKOĆAM
A
VAŠE DONACIJE NA DJELU:
›› Kako bismo podržali djecu sa složenim komunikacijskim teškoćama,
poput primjerice djece u spektru autizma, pokrenut je program
„Komunikacija za svako dijete” u koji su uključene 24 organizacije iz
cijele zemlje u kojima stručnjaci rade s djecom s teškoćama.
›› U sklopu programa osigurana je edukacija za logopede, rehabilitacijske
edukatore i radne terapeute u ukupnom trajanju od devet dana.
›› Aplikacija s komunikacijskim simbolima prevedena je i prilagođena
za hrvatsko govorno područje, a nakon što je testiraju stručnjaci
i djeca, bit će besplatno dostupna svakom djetetu sa složenim
komunikacijskim teškoćama. Za 24 organizacije koje su uključene u
program osigurano je 100 tablet računala za rad s djecom.
Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 1.297.536 kuna.

Z AJEDNO SE BRINEMO
O ZDRAVLJU NAJML
AĐIH
VAŠE DONACIJE NA DJELU:
›› Osnovana je Banka humanog mlijeka, čime je omogućeno da
darovano humano mlijeko bude dostupno prijevremeno rođenim
i teško bolesnim bebama. U Hrvatskoj svake godini oko 2000
djece dođe na svijet prije nego što su to njihovi roditelji očekivali.
Za tu je djecu majčino mlijeko i hrana i lijek. Darovano će mlijeko
djeci najkrhkijeg zdravlja iz cijele zemlje na recept propisivati
liječnici u jedinicama intenzivne neonatalne njege.
›› UNICEF je osigurao svu potrebnu opremu i uređaje za Banku
humanog mlijeka i Centar za laktaciju te za edukaciju stručnog
medicinskog osoblja. Tiskali smo plakate i 20 000 letaka s
informacijama kako bismo privukli čim više majki koje doje
te mogu i žele darovati višak svog mlijeka djeci kojoj je ono
potrebno. Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 3,4 milijuna kuna.
›› Za 20 rodilišta diljem zemlje kupili smo najsuvremeniju opremu
za fototerapiju novorođenčadi sa žuticom. Trideset i jedno
gnijezdo za fototerapiju omogućit će majkama i bebama da budu
zajedno i tijekom liječenja. Vrijednost je ove donacije
1.078.924 kune.
›› Kako bismo pomogli unaprijediti podršku majkama koje doje,
podržali smo stručno usavršavanje za više od 400 liječnika,
primalja te medicinskih i patronažnih sestara.
›› Za rodilište Opće bolnice Pula osigurali smo telemetrijski CTG
vrijedan 130.000 kuna. Riječ je o uređaju koji majkama značajno
olakšava porod jer im omogućuje kretanje za vrijeme trudova i
zauzimanje položaja u kojemu se osjećaju ugodno.
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„Kolostrum i majčino mlijeko za djecu poput Marije znače sve. Za njih je to i hrana i lijek i ljubav. Ovdje imam
podršku oko dojenja od prvog dana i Marija je samo na mojem mlijeku. Naravno, puno je faktora koji utječu
na dojenje kada se beba rodi ranije ili je teško bolesna. Zato mi je jako drago što je otvorena Banka humanog
mlijeka. Tako će majke koje imaju višak mlijeka moći pomoći bolesnim bebama kojima nije dostupno mlijeko
njihovih majki”, kazala nam je Marijina mama Lorena. Banka humanog mlijeka postala je stvarnost i zahvaljujući
velikodušnoj oporučnoj donaciji gospođe Hede Dubac Šohaj, liječnice koja je u trajno nasljeđe ostavila bolju
budućnost djeci Hrvatske. Njezina odluka o oporučnoj donaciji UNICEF-u učinila je veliku razliku za bebe čije je
zdravlje najkrhkije – prijevremeno rođene djevojčice i dječake i one teško bolesne, kojima majčino mlijeko može
značiti život. Velikodušnost gospođe Hede Dubac Šohaj pomoći će generacijama djece koja tek dolaze.

Ako želite primiti brošuru s više detalja o oporučnom doniranju, pošaljite popunjeni
kupon na adresu Ured UNICEF-a za Hrvatsku, Radnička 41, 10000 Zagreb ili nazovite
UNICEF na broj 01 3031 640, kontakt osoba: Nina Eleta Kanceljak.
IME I PREZIME:
ADRESA:
BROJ TELEFONA:
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„Ponosna sam jer vidim da se mijenjam kao
osoba i roditelj, i samim time se mijenja
moje dijete. Ponosna sam jer radim stvari
za koje nikad nisam mislila da sam u stanju”,
kazala je jedna mama, sudionica radionica
„Rastimo zajedno i mi” za roditelje koji djecu
odgajaju u posebno teškim uvjetima.

ULAGANJE U
SNA ŽNIJU O
BITELJ
VAŠE DONACIJE NA DJELU:
›› Osigurali smo financijsku potporu u iznosu od 5.000 kuna
udomiteljskim obiteljima 180 novoudomljenih djevojčica i dječaka.
Potpora se mogla iskoristiti za kupovinu dječjih kolica, krevetića,
autosjedalica, stolaca za hranjenje i druge potrebne opreme za
najmlađe. Ukupna je vrijednost isplaćenih potpora 900.000 kuna.
›› Kampanja „Svako dijete treba obitelj” nastavljena je na lokalnoj
razini te je organizirano 70 akcija za promociju udomiteljstva u 18
gradova diljem Hrvatske. Razvijen je program za inicijalnu edukaciju
udomitelja, kao i za godišnje edukacije udomitelja.
›› Pokrenute su radionice „Rastimo zajedno i mi” kao podrška
roditeljima u sustavu socijalne skrbi, a 12 obiteljskih centara i centara
za socijalnu skrb u Hrvatskoj opremljeno je didaktičkom opremom,
igračkama, slikovnicama i namještajem za prostore za rad s djecom
vrijednima 200.000 kuna.
›› Za pet obiteljskih centara u Zagrebačkoj, Ličko-senjskoj, Međimurskoj,
Koprivničko-križevačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji osigurano je
pet vozila kako bi se lakše organizirala podrška obiteljima, osobito u
ruralnim područjima, za što je osigurano 372.000 kuna.
›› 183 stručnjaka uključena su u edukacije o upravljanju slučajem
za zaštitu dobrobiti djeteta te provođenju učinkovitih intervencija
u obiteljima s djecom, dok su ukupno u edukacijama, za koje je
osigurano 400.000 kuna, sudjelovala 362 stručnjaka.

VAŠE DONACIJE NA DJELU:
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›› Kako bi državni odvjetnici za mlade bolje razumjeli mlade i bolje
postupali prema mladima koji su u sukobu sa zakonom te kako bi se
poboljšala suradnja državnih odvjetništava i stručnih suradnika koji
rade s djecom, provedeno je 16 edukacija za 95 državnih odvjetnika za
mladež i 20 stručnih suradnika izvanpravne struke, koji godišnje zaprime
više od 3300 prijava za kaznena djela čiji su počinitelji maloljetnici ili
mlađi punoljetnici. Vrijednost je ovog ulaganja 348.036 kuna.
›› Kroz program „Neprekinute veze” osigurali smo opremu za
videopozive u 13 kaznionica i zatvora, a u sedam kaznionica i
zatvora preuredili smo prostorije za posjete kako bi bile prilagođene
potrebama djece zatvorenika. Kroz edukaciju osoblja UNICEF je
podržao razvoj modela osoblja za potporu obiteljima u zatvorskom
sustavu. Financijska je vrijednost programa 649.000 kuna, a u 2019.
godini mogućnost videoposjeta koristilo je oko 800 djece.
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›› Za stručnjake civilne zaštite i ravnatelje škola organiziran je trening o
sprječavanju rizika od katastrofa te su razvijeni i edukativni materijali
koji će se koristiti u školama za edukaciju djece o smanjivanju rizika
od katastrofa, za što je osigurano 43.982 kune.
Oko 12 500 tisuća
djevojčica i dječaka u
Hrvatskoj odrasta bez
jednog ili oba roditelja
jer su oni u zatvoru. Zbog
toga se mogu osjećati
napušteno i uplašeno.
Kako bismo podržali
djecu, koja ne smiju biti
žrtve loših odluka svojih
roditelja, prostori za
posjete djece uređeni su
da bi se djeca u njima
osjećala ugodno i da bi s
roditeljima mogla crtati,
čitati priče i razgovarati.

DJECA HRVATSKE ZA
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VAŠE DONACIJE NA DJELU:
›› U program „Škole za Afriku” uključilo se 99 vrtića i 237 škola,
a svojim aktivnostima prikupili su 364.366 kuna za obrazovanje
djevojčica i dječaka u Burkini Faso i Madagaskaru.

Marie Sylvania
(15) pohađa
srednju školu,
a omiljeni su
joj predmeti
matematika i
fizika. Pohađala
je i poseban
tečaj životnih
vještina te sada
posjeduje znanja
koja joj pomažu
u svakodnevnom
životu. Posebno
je ponosna
što je sama
popravila punjač
za telefon koji joj
se bio pokvario.
Obrazovanje
joj je na prvom
mjestu i svjesna
je, kaže, da će
joj to pomoći u
stvaranju bolje
budućnosti.
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›› 85 344 djece i mladih iz 202 mjesta diljem Hrvatske sudjeluje u
programu kroz koji uče o pravima djece te o važnosti empatije
i solidarnosti.
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U izbjegličkom kampu
Za’atari u Jordanu živi 80
tisuća izbjeglica iz Sirije. Iako
se njihova domovina nalazi
svega 10 kilometara od kampa,
djeca koja su ove godine
krenula u školu, i ona mlađa
od te dobi, Siriju poznaju
samo iz priča svojih roditelja.
Ta djeca odrastaju u kampu
iz kojega većina nikada nije
izašla, nikada nisu vidjela
pravu kuću, poznaju samo
život u kontejneru. Kamp je
poput grada – u njemu postoje
škole i vrtići, a sada i igrališta
prilagođena potrebama djece s
teškoćama i invaliditetom kako
bi i ona mogla s vršnjacima
uživati u igri.

SOLIDARNOST
S DJECOM S
VIJETA
VAŠE DONACIJE NA DJELU:
›› Nakon što smo u 2018. godini, nakon snažnog potresa i cunamija koji
su pogodili Indoneziju, uz vašu podršku pomogli osigurati pitku vodu,
zdravstvenu skrb, psihosocijalnu podršku te pristup neformalnom
obrazovanju za djecu, ove smo godine za to osigurali dodatnih
125.083 kune.
›› Jemen je jedno od najvećih humanitarnih žarišta u svijetu. Dugogodišnji
sukobi uništili su ekonomiju i infrastrukturu. Gotovo sva djeca u Jemenu
trebaju humanitarnu pomoć, a procjenjuje se da je 360 tisuća djece
mlađe od pet godina teško pothranjeno. Uz podršku građana naše
zemlje prikupili smo 1.656.730 kuna za pomoć djeci Jemena.
›› U izbjegličkim kampovima Za’atari i Azraq u Jordanu, u kojima žive
izbjeglice iz Sirije, izgrađeno je pet dječjih igrališta prilagođenih djeci
s teškoćama u razvoju i djeci s invaliditetom, u što je Ministarstvo
vanjskih i europskih poslova uložilo 1.480.000 kuna.

GL AS DJECE
I MLADIH JE VA ŽAN
VAŠE DONACIJE NA DJELU:
›› Na drugim Danima medijske pismenosti sudjelovalo je više od 13 tisuća
djece i mladih iz cijele Hrvatske. U 90 gradova i mjesta diljem Hrvatske
održana su 273 događanja čiji je cilj bio razvijanje vještine kritičkog
promišljanja, poštovanja sebe i drugih u medijima te tolerancije.

›› Jedanaesti Festival prava djece, jedini
u potpunosti inkluzivan festival – na
kojem su svi sadržaji prilagođeni djeci i
mladima oštećena vida i sluha, okupio
je 11 700 djece, mladih, nastavnika
i roditelja. Festival se održavao u
22 grada kroz projekcije filmskog
stvaralaštva djece i mladih, radionice te
projekcije kvalitetnih obiteljskih filmova.
U programu „Razgovor počinje
filmom” ove je godine prikazan film
koji progovara o utjecaju društvenih
mreža na djecu i mlade, a mladi su
sudjelovali u panel-raspravi zajedno
sa psiholozima i drugim stručnjacima
o toj važnoj temi. Svi sadržaji festivala
besplatni su kako bi kultura bila
dostupna svima. Vrijednost ulaganja u
2019. godini bila je 161.416 kuna.
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›› U sklopu drugih Dana medijske pismenosti razvijeni su, u suradnji
sa stručnjacima, edukativni materijali namijenjeni odgojiteljima
i nastavnicima za rad s djecom, mladima i njihovim roditeljima
te plakati o raspoznavanju lažnih vijesti. Materijali su s portala
medijskapismenost.hr u 2019. godini preuzeti 72 000 puta. U izradu
materijala i provedbu aktivnosti uloženo je 129.450 kuna.

„Za neke bih vijesti mogao prepoznati jesu li
lažne ili ne, ali vjerujem da ne mogu znati za
sve. Kada mi nešto zvuči jako nerealno, onda
zaključujem da se radi o lažnim vijestima.
Mislim i da se na ovakvim radionicama može
naučiti kako bolje raspoznavati lažne vijesti.
Današnja radionica je bila super, posebno
dio kad smo radili svoju emisiju. Naučio sam
stvarno dosta o medijskoj pismenosti što do
sada nisam znao. Ova radionica potrebna je
učenicima da nauče kako rade mediji, i ja bih
htio opet doći i sljedeće godine”, kazao nam
je Venio (11) nakon radionice na radiju, koji je
posjetio s prijateljima iz škole u sklopu Dana
medijske pismenosti.
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ZAHVALA
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.

OD
Regina M. Castillo
predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku

HVALA!

Fond Ujedinjenih naroda za djecu
Ured za Hrvatsku
Radnička cesta 41/7
10 000 Zagreb
Tel.: 01 4095 868
www.unicef.org/croatia/

Podržite nas i na društvenim mrežama kako biste
redovito bili informirani o programima koje provodimo:
UNICEFHrvatska
unicef_hrvatska
UNICEFHrvatska

