GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
ZA 2016. GODINU
DJEČJA OSJEČKA
KREATIVNA KUĆICA

U 2016. GODINI DJEČJU OSJEČKU KREATIVNU KUĆICU ČINILO JE:
5 ZAPOSLENICA
143 VOLONTERA I VOLONTERKI

SAŽETAK RADA
Za Dječju osječku kreativnu kućicu (u daljnjem tekstu: Dokkica) 2016. godina bila je izrazito
uspješna godina tijekom koje su se odvijale brojne aktivnosti, inicijative i akcije te uključivanje
novih zaposlenika u rad Dokkice.
U 2016. godini Dokkica je provodila 2 velika programa i projekta te nekoliko inicijatva, od
kojih su se neki nastavljali a neki započinjali tijekom godine.
Kroz Dokkicu je tijekom 2016. godine u raznim kreativnim i edukativnim aktivnostima
sudjelovalo oko 500 djece.
Članice Dokkice sudjelovale su na 14 konferencija, edukacija, sastanaka.
Volontiralo je 143 volontera i volonterki s 2745 volonterskih sati.

O DOKKICI
Dječja osječka kreativna kućica nastala je kao projekt Udruge za rad s mladima Breza u skladu
s tada aktualnom Nacionalnom strategijom prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih.
Ciljevi Udruge su:
-

provoditi, promicati i razvijati različite socijane i odgojno-obrazovne programe za
kvalitetniji i uspješniji razvoj djece, mladih i obitelji

-

provoditi preventivne mjere i provoditi različite aktivnosti u skladu s Ustavom i
Zakonima RH u smislu očuvanja cjelovitog zdravlja (tjelesnog, emocionalnog,
mentalnog, socijalnog i duhovnog) djece i mladih

-

promicati odgoj za slobodno vrijeme i organizirati kvalitetno provođenje slobodnog
vremena djece

-

podizati kvalitetu života djece, mladih i obitelji

-

provoditi edukacije roditelja, nastavnika i građana o metodama, tehnikama, sadržaju i
načinima potrebnima za primjeren rast i razvoj pojedinaca i obitelji u cjelini

-

ostvarivati suradnju i umrežavanje s lokalnom zajednicom, odgojno-obrazovnim
ustanovama i organizacijama, ustanovama i organizacijama socijalne skrbi te domaćim
i inozemnim organizacijama koje djeluju u području djece, mladih i obitelji te promicati
zaštitu i provedbu ljudskih, a posebno dječjih prava na svim razinama

Udruga, sukladno ciljevima, djeluje u području socijalne djelatnosti, odgoja i obrazovanja i
ljudskih prava.
U svom radu Dokkica je posebnu pažnju posvetila djeci iz socijalno ugroženih obitelji
smatrajući kako im je potrebna veća podrška zbog problema kojima su izloženi, a koji ih,
nažalost, često demotiviraju za školu, odnosno školski uspjeh, kao i na sudjelovanje u
izvannastavnim aktivnostima, odnosno kvalitetnom provođenju slobodnog vremena.
Dokkica je 28. veljače 2011. godine postala samostalna udruga, ali je i dalje djelovala uz
logističku i financijsku podršku Udruge Breza.
Tijekom 2011. godine Dokkica je nastavila s organizacijom aktivnosti za djecu koje su za cilj
imale pružiti podršku djeci u pisanju domaćih zadaća, učenju, stjecanju novih vještina i razvoju
njihovih potencijala kroz različite tematske radionice, poput kuharske radionice, radionice
izrade origamija, kiparske, likovne, novinarske radionice, radionice znakovnog jezika i druge.
U aktivnostima Dokkice sudjelovala su djeca predškolske i školske dobi i to različite ciljne
skupine: djeca s poteškoćama u učenju, s poremećajima u ponašanju, s posebnim potrebama,

bez odgovarajuće roditeljske podrške, iz socijalno ugroženih obitelji, ali i opća populacija djece,
kao i darovita djeca.
Od samog početka u rad organizacije bili su uključeni volonteri svih dobnih skupina, a najviše
studenti društveno-humanističkih usmjerenja. Do 2015. godine u Dokkici je volontiralo oko 50
osoba godišnje, dok se u 2015. godini broj volontera popeo na više od 130 koji su tijekom
godine volontirali 1615 sati.
Dokkica nerijetko pruža podršku formalnim i neformalnim grupama studenata i pojedincima
kroz logističku ili savjetodavnu podršku te mogućnost provedbe kraćih projekata, istraživanja
ili radionica, a studenti, budući učitelji, nastavnici, pedagozi i psiholozi našli su svoju platformu
za razvoj vještina u radu s djecom, koje im, nažalost, formalni sustav visokoškolskog
obrazovanja ne može osigurati u dovoljnoj mjeri.
Zahvaljujući trudu i kvalitetnom radu te razvijanju međusektorske suradnje, zadovoljstvu
korisnika te medijskoj podršci Dokkica je postala prepoznatljiva kao provoditelj kvalitetnih
aktivnosti za djecu ne samo u lokalnoj zajednici, nego i šire. Dokkica je provodila različite
preventivne i odgojno-obrazovne aktivnosti za djecu kroz različite projekte, programe, akcije i
inicijative u kojima je svake godine sudjelovalo više od 500 djece iz Osijeka i okolice.
Osim Grada Osijeka, projekte Dokkice prepoznala je i Osječko-baranjska županija,
Ministarstvo socijalne politike i mladih, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i drugi.
Kreativnost, suradnja, kritičko mišljenje, sloboda, odgovornost, tolerancija, samostalnost,
poštivanje različitosti, iskustveno učenje, brižnost, ljubav, pozitivan stav, podrška, igra,
umjetnost, ideje, demokratičnost, jednakost, kultura nenasilja... Sve su to vrijednosti koje
Dokkica ima u viziji svijeta dostojnog djece i koje će se razvijati i dalje u svom radu.

STRUKTURA DOKKICE
Rad Dokkice osmišljava, vodi i koordinira radni tim te Skupština Dokkice.
Radni tim Dokkice tijekom 2016. uključivao je sljedeće osobe:
-

Ines Novak, predsjednica Udruge, voditeljica strateškog razvoja Udruge

-

Mirna Šmit, dopredsjednica Udruge, voditeljica projekta „Reporteri boljeg društva“ i
programa „Dokkica – moja podrška“

-

Mia Butko, tajnica Udruge

-

Sunčana Perić, voditeljica programa „Dokkica – moja podrška“

-

Marina Dokkić, voditeljica aktivnosti za djecu

-

Dea Kričkić, voditeljica rada s djecom i roditeljima i projektna asistentica

-

Iva Kuprešak, asistentica u radu s djecom

Posebno ističemo rad naših 143 volontera i volonterki koji su značajno doprinjeli/e kvaliteti i
vidljivosti našeg rada s 2745 volonterskih sati tijekom 2016. godine.

NAJVAŽNIJI DOGAĐAJI ZA DOKKICU U 2016. GODINI

15. siječnja Dokkica primila Nagradu za najpoticajniju građansku akciju u 2016. godini
„Sjenjak u akciji“ Zaklade za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“
1. veljače Dokkica pokrenula integrirani program za predškolsku djecu „Tintilinići“
21.2. Dokkica obilježila Svjetski dan rijetkih bolesti uključivanjem u akciju „Zagrli za
Guinness, zagrli za rijetke“.
Tijekom veljače snimljen je dokumentarni film o petoj obljetnici djelovanja Dokkice.
24. veljače voditeljica projekta o građanskom odgoju „Reporteri boljeg društva“, Mirna Šmit,
sudjelovala na sastanku Inicijative za sustavno i kvalitetno uvođenje građanskog odgojaGOOD.
28. veljače Dokkica proslavila petu obljetnicu djelovanja udruge s programom u kinu Urania
„Kreativna djeca-kreativni građani“.
18. ožujka održan festival petominutnih učeničkih igrokaza „Pozor! Plivamo na sceni5“.
25. ožujka Postavljenja uskršnja kreativna instalacija u suradnji s Gradskom četvrti Novi grad
kao nastavak akcije „Sjenjak u akciji“. Sudjelovali polaznici projekta Reporteri boljeg društva
i volonteri Dokkice.
1. travnja Dokkica sudjelovala na proslavi glazbene nagrade Porin, koju je dobio dječji album
„Mjesto za mene“ nastao na festivalu za djecu i mlade „Zemlja bez granica“.
4. travnja Dokkica pokrenula program „Pitagora“ za učenike 3.i 4. razreda te darovitu djecu
koja postižu dobre rezultate iz matematike.
19. travnja Dokkica sudjelovala na Sajmu zdravlja. Sudjelovali volonteri Dokkice i polaznici
projekta Reporteri boljeg društva.
22. travnja Dokkica obilježila Svjetski dan knjige i autorskih prava otvorenjem nove sezone
Kućice-knjižnice. Sezonu je otvorila učiteljica Janja Lučić zajedno sa svojim razredom. Na
otvorenju sezone bila je i predstavnica Zaklade za razvoj lokalne zajednice Slagalica, Danijela
Goluska.

28. travnja Dokkicu posjetili predstavnici Italije, Poljske i Burkine Faso. U sklopu projekta
Reporteri boljeg društva posjetio nas je predstavnik organizacije Keogoo iz Burkine Faso.
Predstavljena inicijativa „Za djecu Burkine Faso“ koja je nastala u sklopu spomenutog projekta
i projekta Breze „Mladi za zemlju“. Inicijativu su osmislili polaznici projekta Reporteri boljeg
društva.
3. svibnja organiziran posjet članova studentske organizacije ESN u sklopu projekta Reporteri
boljeg društva.
Tijekom svibnja organizirana humanitarna akcija prikupljanja financijskih sredstava za pomoć
korisnici programa „Dokkica-moja podrška“ u odlasku na ekskurziju.
13. svibnja održano interaktivno predavanje „Roditelji-dijete-škola“ koje su održale Ines
Novak-predsjednica Udruge, Dea Kričkić-voditeljica rada s djecom i roditeljima i Janja Lučićučiteljica razredne nastave.
16. svibnja otvorene prijave za dječji ljetni boravak u Dokkici.
23. svibnja u sklopu kolegija Pedagogija slobodnog vremena na Filozofskom fakultetu u
Osijeku Mirna Šmit, Dea Kričkić i Karla Kulić, polaznica projekta Reporteri boljeg društva,
predstavile rad Dokkice i njene projekte.
25. svibnja organizirana inicijativa „5 do 12“ – mirni prosvjed podrške civilnom društvu na
glavnom osječkom trgu u organizaciji Dokkice.
31. svibnja Dokkica je u suradnji s Udrugom Auxilium organizirala dobrovoljno davanje krvi.
1. lipnja predstavnici Dokkice sudjelovali u mirnom prosvjedu podrške u provedbi kurikularne
reforme.
13.-14. lipnja predstavnice Dokkice; Mirna Šmit i Dea Kričkić sudjelovale na bilateralnom
sastanku u Zadru pod nazivom “Različitim perspektivama prema suradnji” u organizaciji
Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva kao Provoditelja Programa za civilno društvo u
okviru fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške.
26. lipnja organiziran posjet eko farmi „Nananin salaš“ u Bezdanu u sklopu projekta „Reporteri
boljeg društva“.
28. lipnja održana završna priredba integriranog programa za predškolsku djecu „Tintilinići“

29. lipnja Dokkica sudjelovala u obilježavanju Međunarodnog dana Dunava; organiziran posjet
Eko Centru Zlatna Greda. Sudjelovali polaznici projekta Reporteri boljeg društva.
1. srpnja pokrenuta online peticija podrške Dječjoj osječkoj kreativnoj kućici
1. srpnja održan Festival slikovnice – u organizaciji Udruge Breza, Gradske i sveučilišne
knjižnice u Osijeku, Udruge GEKKO i Udruge Dokkica
1. srpnja završio projekt promocije građanskog odgoja „Reporteri boljeg društva“ –
polaznicima dodijeljena priznanja
2. srpnja Dokkica sudjelovala u obilježavanja Dana Gradske Četvrti Novi Grad – organizirane
radionice i peticija podrške Dječjoj osječkoj kreativnoj kućici.
27. srpnja održana radionica robotike u organizaciji Croatian Makersa
12. kolovoza Dea Kričkić sudjelovala u obilježavanju Dana mladih u organizaciji Info Centra
za mlade.
22.-25. rujna Mirna Šmit sudjelovala na Weekend Media Festivalu u Rovinju
26. rujna Je li odgoj instinkt, trend ili znanost? - naslov je predavanja na kojem su sudjelovale
predstavnice Udruge, a na kojem su predstavljeni različiti oblici podrške stručnjacima u radu s
djecom.
30. rujna predstavnice Dokkice; Dea Kričkić, Marina Dokić i Mirna Šmit sudjelovale su na
okruglom stolu „Prevencija seksualnog nasilja nad i među mladima" na kojem su predstavljene
preporuke za provođenje preventivnih programa seksualnog nasilja u školama nastali u sklopu
projekta "Sigurni od nasilja“. Projekt provodi Ženska soba - Centar za seksualna prava u
suradnji Dječjim domom SOS-Dječje selo Ladimirevci i Ekonomskom i turističkom školom
Daruvar a uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih.
1.-7. listopada obilježen Dječji tjedan u organizaciji Gradske i sveučilišne knjižnice i Dokkice.
7. listpoada predstavnica Dokkice, Mirna Šmit, sudjelovala je na 9.Clubture forumu u
Vukovaru.
21.i 24. listopada održan trening za volontere u sklopu programa „Dokkica-moja podrška“.
Trening su vodile Dea Kričkić i Mirna Šmit, a sudjelovalo je oko 40 volontera.

25. listopada organizirano javno predstavljanje programa „Naš dan u Dokkici“ u prostorima
Udruge.
31. listopada počeo integrirani program za predškolsku djecu „Tintilinići“
10. studenog objavljen likovni i literarni natječaj za djecu u sklopu obilježavanja
Međunarodnog dana djeteta.
11.-19. studenog Mirna Šmit i volonteri Borna Dananić, Doris Kopf, Stjepan Perak i Mirna
Šostarko sudjelovali na međunarodnoj razmjeni mladih u Stuttgartu – „Impact Sprint“. Projekt
o društvenom poduzetništvu i održivom razvoju u organizaciji njemačke udruge Kate u
partnerstvu CH ART-a iz Poljske, ProgettoMondo Mlala iz Italije i Udruge za rad s mladima
Breza iz Hrvatske.
20. studenog obilježen Međunarodni dan djeteta u Dokkici – organiziran niz radionica za djecu,
literarni i likovni natječaj dječjih radova na temu igre, izabrano 12 najboljih koji će krasiti
kalendar Dokkice za 2017. godinu.
23. studenog održano grupno savjetovanje za roditelje čija su djeca korisnici programa
„Dokkica – moja podrška“
25. studenog Dokkica ugostila predstavnike Hrabrog telefona – održan trening „Jačanje
kompetencija i osnaživanje voditelja u području zaštite djece i obitelji“ – trening vodile Emina
Horvat i Sanja Orešković.
25. studenog Dea Kričkić i Ines Novak sudjelovale su u radu Županijskog stručnog vijeća u OŠ
J. A. Ćolnića u Đakovu s predavanjem „Slobodno vrijeme kao prevencija rizičnih faktora za
razvoj poremećaja u ponašanju“
27.-12. prosinca održan dječji festival „Zemlja bez granica – Zimska limpijada“ u organizaciji
Udruge Dokkica i Udruge Breza.

PROGRAMI, PROJEKTI I AKTIVNOSTI
Dokkica je tijekom 2016. godine provodila aktivnosti u okviru odobrenih financijskih podrški.
U Tablici 1. nalaze se nazivi programa/projekata i donatori koji su financijski podržali rad
Dokkice.
Tablica 1. Propis projekata/programa i donatora financiranih u 2016. godini
Naziv projekta i donator
1.

2.

Iznos (kn)

*Dokkica – moja podrška
Ministarstvo socijalne politike i mladih

150.000,00

Grad Osijek

8.000,00

**Projekt promocije građanskog odgoja „Reporteri boljeg 144.900,00
društva“/ Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

3.

Festival učeničkih igrokaza „POZOR! Plivamo na sceni“ 5

4.

Društveno odgovorno ponašanje u urbanim sredinama / Osječko 5.000,00

5.000,00

baranjska županija
5.

Budim grad / VODOVOD

3.500,00

6.

Institucionalna podrška / Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga 150.909,00
društva

*Iznos financijske podrške dodijeljen je za razdoblje od 1.6.2016. do 31.5.2017.
**Iznos financijske podrške dodijeljen je za razdoblje od 1.7.2016. do 30.6.2017.

Opis projekata/programa u 2016. godini:
1) Projekt promocije građanskog odgoja „Reporteri boljeg društva“
Projekt „Reporteri boljeg društva“ provodio se s ciljem osnaživanja djece i mladih u promicanju
demokratskih vrijednosti, ljudskih prava, kritičkog promišljanja, aktivnog građanstva te njihove
osobne afirmacije i razvoja kako bi postali osnaženi Reporteri boljeg društva. Projekt se
provodio u razdoblju od srpnja 2015. do srpnja 2016.
Projekt se provodio u partnerstvu s Televizijom Slavonije i Baranje, a uz potporu EGP-a i
Norveškog financijskog mehanizma u okviru natječaja „Podrška inovativnim inicijativama za
djecu i mlade u lokalnim zajednicama“ Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.
Oko 200 djece i mladih sudjelovalo je u različitim aktivnostima (radionice, predavanja,
inicijative, akcije, snimanja tv-emisije) čime su stekli znanja iz područja građanskog odgoja i
obrazovanja. U sklopu projekta snimljeno je i deset odgojno-obrazovnih emisija koje su u
periodu od studenog 2015. do srpnja 2016. emitirane u programu Televizije Slavonije i Baranje
te održano 50-ak edukativnih radionica na temu: borba protiv nasilja, suzbijanje govora mržnje,
dječja prava s posebnim naglaskom na pravo na obrazovanje i javno zagovaranje,
multikulturalnost i tolerancija, prava manjina, medijska pismenost, slobodno vrijeme djece i
mladih, aktivizam djece i mladih, poduzetništvo i društvena odgovornost te ekologija i održivi
razvoj u kojima je 20-ak djece 7. i 8. razreda steklo vještine zagovaranja demokratskih
vrijednosti, kritičkog promišljanja, javnog nastupa i aktivnog sudjelovanja u društvu. U
provedbu projekta bili su uključeni i stručnjaci iz područja obrazovanja, kulture, lokalne
samouprave, civilnog društva, ljudskih prava kao voditelji radionica, predavači i sugovornici u
emisijama čime je ostvarena suradnja s različitim dionicima društvenog djelovanja. U sklopu
projekta provedene su inicijative i akcije u lokalnoj zajednici kojima se podigla svijest o
važnosti poštivanja ljudskih odnosno dječjih prava.
Osim redovnih radionica, polaznici projekta sudjelovali su inicijativom „Glas djece za
kvalitetnije škole“ obilježili Međunarodni dan djeteta te su kroz multimedijalnu instalaciju
učenice nastojali upozoriti na kršenje njihovih prava u obrazovanju.

2) „Dokkica – moja podrška“
Program „Dokkica – moja podrška“ provodi se s ciljem prevencije institucionalizacije djece i
mladih s poremećajem u ponašanju i bez odgovarajuće roditeljske skrbi kroz jačanje programa
i kapaciteta Dječje osječke kreativne kućice. Namjera je ovog trogodišnjeg programa razvijati
koordinirani sustav podrške djeci i obiteljima u riziku razvijajući kvalitetu usluge i šireći uslugu
izvan prostora Udruge. Program se oslanja na raniji partnerski odnos s Centrom za socijalnu
skrb Osijek, ali i na kontinuiranu suradnju s Gradom Osijekom i Udrugom za rad s mladima
Breza u razvojnom smislu širenja i profiliranja usluga. Provedba programa počela je tijekom
školske godine 2014./2015., a nastavlja se kroz školske godine 2015./2016. i 2016./2017.
U sklopu programa provodile su se sljedeće aktivnosti:
-

„Pomoć u učenju“ je program za djecu kojoj je potrebna podrška oko pisanja domaćih
zadaća, lektire, pripreme za provjere znanja, pojašnjenja gradica i sl. Svake školske
godine uključeno je 40-ak djece

-

„Lutkaonica“ je dramsko-lutkarska igraonica za djecu od 6-10 godina u kojoj djeca
izrađuju lutke od recikliranog materijala i uvježbavaju igrokaze. Igraonica potiče i
razvija kreativnost, ljubav prema lutkarstvu i scenski nastup. U aktivnost je bilo
uključeno oko 15 djece.

-

„Kreativka“ je radionica izrade raznih rukotvorina i ukrasnih predmeta za djecu od šest
do deset godina. U aktivnost je bilo uključeno oko 15 djece..

-

Naš dan u Dokkici: Nastavnici u sklopu terenske nastave mogu posjetiti Dokkicu, gdje
uče o raznim sadržajima. Nastavnici mogu odabrati sadržaj nastave iz mnoštva tema:
radionica izrade slikovnice „Slikam i pričam“, radionica stjecanja poduzetničkih
vještina „Burza“, radionica upoznavanja građanskog odgoja „GOOD“, radionica
upoznavanja s grčkom kulturom „Grčka – pismo, kultura, mitologija“, projektna
radionica „Moja idealna škola“, radionica nenasilne komunikacije „Žirafa i zmija“, „I
ja imam prava“, radionica o dječjim pravima, „Moj slavonski zavičaj“, „Biciklistički
poligon“, „Pričam ti prstima“, radionica znakovnog jezika, „Radionica pisanja
glagoljice“

U sklopu projekta studenti volonteri vode individualne poduke učenicima s teškoćama u učenju
te se asistiraju u provedbi grupnih aktivnosti u svrhu kvalitetnog provođenja vremena djece
(Kreativka i Lutkaonica). Svi volonteri završili su trening za volontiranje te im se sustavno

pruža podrška u radu. Djeci koja pohađaju program i njihovim roditeljima pruža se, po potrebi,
individualno i grupno savjetovanje.

OSTALE AKTIVNOSTI DOKKICE
Dokkica je provodila brojne aktivnosti i inicijative, od kojih su najistaknutije:
1. Integrirani program za predškolsku djecu „Tintilinići“ – integrirani program
namijenjen djeci koja ne pohađaju vrtić. Cilj je programa osigurati uvjete za cjelovit
razvoj osobnosti djeteta, zadovoljenje interesa i potreba, stjecanje znanja i vještina koje
će mu pomoći pri snalaženju u svakodnevnom životu t pri polasku u školu. Pohađanjem
programa kod djece se potiče razvoj brojnih vještina, poput sposobnosti uočavanja veza
i odnosa među pojmovima, predmetima i pojavama, predčitalačkih i grafomotoričkih
vještna, navika tjelesnog vježbanja, poštivanja pravila, kulturno-higijenskih navika,
suradničkog ponašanja, jačanja emocionalne stabilnosti, sigurnosti i samopouzdanja,
razvijanje empatije, tolerancije i sl.
2. Obilježavanje Svjetskog dana rijetkih bolesti uključivanjem u akciju „Zagrli za
Guinness, zagrli za rijetke“. Organizirana akcija grljenja u trgovačkom centru Portanova
u kojoj su bili uključene osobe iz javnog života grada Osijeka; Robert Seligman, Sandra
Lončarić Tankosić, Areta Ćurković. Akciji su se priključili i polaznici projekta
Reporteri boljeg društva i volonteri Dokkice.
3. Snimljen film o petoj obljetnici djelovanja Dokkice – u snimanju filma sudjelovalo
je 25 osoba, među kojima su djeca – polaznici aktivnosti u Dokkici, roditelji polaznika,
partneri, suradnici, predstavnici institucija, ustanova i ostali koji su sudjelovali u
„životu“ Dokkice.
4. Proslavljena peta obljetnica djelovanja Dokkice s programom u kinu Urania
„Kreativna djeca-kreativni građani“. Nastupali osječki Zumbići s grupom Meritas i
Jelenom Radan, polaznici Lutkaonice, polaznici projekta Reporteri boljeg društva,
Jasna Komendanović s himnom Dokkice, Janett Zogbie s plesnim performansom,
predstavljen i emitiran dokumentarni film o Dokkici.
5. Festival dječjih igrokaza „Pozor! Plivamo na sceni 5“ – organiziran 21. ožujka, pri
čemu je sudjelovalo 65 učenika iz devet osnovnih škola grada i županije. Festival je
održan u suradnji s Dječjim kazalištem Branka Mihaljevića u Osijeku. Cilj festivala je
promocija scenskog stvaralaštva djece, popularizacija kazališne umjetnosti među

djecom, poticanje ljubavi prema scenskom izričaju i kazalištu te priznanje scenskog
stvaralaštva učenika i učitelja osnovnih škola grada i županije.
6. Program „Pitagora“ za učenike trećih i četvrtih razreda te darovitu djecu koja postižu
dobre rezultate iz matematike te pokazuju posebno zanimanje za matematičke sadržaje.
Sastoji se od interaktivnih radionica u kojima djeca, uz primjenu metoda igre, praktičnih
radova, demonstracije, a kroz iskustveno i istraživačko učenje, razvijaju dodatne
matematičke potencijale i vještine za primjenu stečenih matematičkih znanja u
svakodnevnom životu.
7. Sajam zdravlja - 19. travnja Dokkica sudjelovala na Sajmu zdravlja. Sudjelovali
volonteri Dokkice i polaznici projekta Reporteri boljeg društva pripremajući zdrave
obroke za građane.
8. Obilježavanje Svjetskog dana knjige i autorskih prava otvorenjem nove sezone
Kućice-knjižnice. Sezonu je otvorila učiteljica Janja Lučić zajedno sa svojim razredom.
Na otvorenju sezone bila je i predstavnica Zaklade za razvoj lokalne zajednice Slagalica,
Danijela Goluska.
9. Interaktivno predavanje „Roditelji – dijete – škola“ koje su održale Ines Novak,
predsjednica Udruge, Dea Kričkić-voditeljica rada s djecom i roditeljima i Janja Lučićučiteljica razredne nastave. Ovim predavanjem nasstojala se pružiti podršku roditeljima
čija djeca iduće školske godine kreću u prvi razred te upoznavanje roditelja s izazovima
i očekivanjima vezanim uz polazak djeteta u školu.
10. Inicijativa „5 do 12“ – 25. svibnja organiziran mirni prosvjed podrške civilnom društvu
na glavnom osječkom trgu u organizaciji Dokkice. Predstavnici desetak udruga,
volonteri i korisnici programa i projekata tih udruga okupili su se na središnjem
osječkom trgu i izrazili neslaganje smanjenjem financijskih sredstava udrugama koje
dobivaju institucionalnu podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.
11. Festival slikovnice – održan 1. srpnja u organizaciji Udruge Breza, Gradske i
sveučilišne knjižnice u Osijeku, Udruge GEKKO i Udruge Dokkica. Djeca su
sudjelovala u lutkarskoj radionici, družila se uz slikovnicu s prikolicom-pričalicom te
su saznala kako nastaje radio-emisija. Predstavljena je i slikovnica „Vjeverice u obitelji
medvjeda“ Hane Rižovski Delogu te izložba ilustracija Manuela Šumbreca „Čuvari
priča“. Održana je i pričaonica „Kradljivica ključeva“ Marte Marie Mekovec de
Carvalho.

12. Obilježavanje Dana Gradske četvrti Novi grad - organizirane radionice i peticija
podrške Dječjoj osječkoj kreativnoj kućici. Dokkica je u sklopu programa održala
lutkarsku radionicu za najmlađe pod vodstvom volonterke Tomislave Brajdić dok su
polaznici projekta "Reporteri boljeg društva" prikupljali potpise podrške za Dječju
osječku kreativnu kućicu. Također, posjetitelji su imali prilike pomoći Dokkici s
donacijama a za uzvrat dobiti promotivnu platnenu vrećicu s logotipom Udruge.
13. Dječji tjedan – od prvog do sedmog listopada obilježen Dječji tjedan u organizaciji
Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku i Dokkice. Tijekom cijelog tjedna djeca su
imala priliku sudjelovati u brojnim aktivnostima, poput obiteljske radionice novih
kreacija od recikliranog materijala, maštaonici i kreativnoj radionici, kreativnom susretu
pjevanja, sviranja i plesanja. Osim toga, organizirano je čitanje na Odjelu za pedijatriju
KBC-a Osijek te edukativni kutak za roditelje povodom obilježavanja Svjetskog dana
disleksije.
14. Obilježavanje Međunarodnog dana djeteta – organiziran niz radionica za djecu,
literarni i likovni natječaj dječjih radova na temu igre, izabrano 12 najboljih koji će
krasiti kalendar Dokkice za 2017. godinu.
15. Zemlja bez granica – Zimska 'limpijada – najveći kontinentalni festival za djecu i
mlade održana je u organizaciji Udruge Breza i Udruge Dokkica od 27. do 30. prosinca.
Najmlađi su sudjelovali u brojnim radionicama, igraonicama, otvorili odjel za pohranu
ideja i snova te štednju vremena, izrađivali slikovnice i izmišljali priče, bili članovi
'limpijskog orkestra, priključili se Zavodu za istraživanje igračaka, a sudjelovali su i u
zimskim 'limpijskim disciplinama. Sudjelovalo je stotinjak djece. Zemlja bez granica'
međunarodni je kulturni i pedagoški projekt koji je Udruga Breza pokrenula još 2004.
godine, a sve s ciljem promicanja kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih. U svijetu
kreativnosti i mašte djecu i mlade inozemni i domaći umjetnici na radionicama uče
raznim umjetničkim vještinama, dok u završnom događaju u scenski objedinjenoj priči
i bogatom kulturnom programu predstavljaju sve što su učili i stvorili tijekom radionica
na javnim gradskim prostorima u svijetu dječje mašte.

ORGANIZACIJSKI RAZVOJ DOKKICE
Tim Dokkice koristi svaku mogućnost za stručno usavršavanje kako bi naš rad bio što
kvalitetniji. Tako su tijekom 2016. godine članice radnog tima sudjelovale na 14 različitih

edukacija i sastanaka kako bi unaprijedile rad, što doprinosi jačanju kapaciteta organizacije.
Ističemo sljedeće edukacije:
Marina Dokić polaznica je druge godine tečaja hrvatskog znakovnog jezika u organizaciji
Hrvatske udruge gluhoslijepih Dodir te je sudjelovala na međunarodnom skupu „Abacus
soroban – japanska računaljka za kreativno učenje matematike“.
Dea Kričkić polaznica je tečaja za pomagače u direktnom savjetodavnom i pomagačkom radu
s ljudima u organizaciji za rad s psihotraumom i za mir te je sudjelovala na uvodnoj edukaciji
o transakcijskoj analizi TA-101 u organizaciji Udruge Proventus..
Mirna Šmit završila je trening za trenere medijske pismenosti u organizaiji GONG-a.

PLANOVI RADA DOKKICE ZA 2017. GODINU

U 2017. godini nastavljamo s provedbom aktivnosti, ali i novim idejama za nove projekte i
programe kojima ćemo nastojati pridonjeti poboljšanju kvalitete života djece i njihovih prava.
Pri tom ćemo nastaviti s aktivnostima u kojima će djeca kvalitetno provoditi slobodno vrijeme,
a istovremeno se educirati u različitim područjima te tako stjecati nova znanja i vježbati svoje
vještine. Također, nastojat ćemo osmisliti nove aktivnosti kako bi program bio što raznovrsniji
i kako bi privukao djecu različitih interesa. Nastavit ćemo s pružanjem individualnih poduka
učenicima koji imaju teškoća u učenju, kao i grupnoj podršci. Nastavit ćemo pružati podršku
roditeljima u odgojnim izazovima s kojima se susreću kroz savjetovanja i edukacije. I dalje
ćemo poticati volonterstvo i pružati podršku našim studentima volonterima, većinom
društveno-humanističkih usmjerenja, kako bi dobili što više prilika za vježbanje vještina i
primjenu znanja, što će im biti od velike pomoći kao budućim učiteljima, nastavnicima i
profesorima. Nastavit ćemo pružati podršku roditeljima u odgojnim izazovima s kojima se
susreću kroz savjetovanja i edukacije. Nastavit ćemo dosadašnju suradnju sa školama te
nastojati proširiti suradnju na još više škola. Nastojat ćemo pružati podršku nastavnicima u
odgoju i nastavi. Promovirat ćemo važnost provedbe tema iz građanskog odgoja u nastavi kroz
podršku nastavnicima u njegovoj provedbi. Tijekom 2017. posvetit ćemo se razvoju novih
prevencijskih projakata i programa usmjerenih na prevenciju rizičnih ponašanja. Nastojat ćemo
sudjelovati na što više edukacija kako bismo jačali organizacijske kapacitete i unaprijedili rad
Udruge.

