Trajni ciljevi Dječjeg tjedna su:





Usmjeriti pozornost našire javnosti prema
poloţaju, pravima i potrebama djece u društvu,
organizirati igre, priredbe i stvaralačke
aktivnosti djece i za djecu,
pokrenuti nove akcije za dobrobit djece,
poticati volonterski društveni i stručni rad
odraslih, da pomaţu djeci u njihovu razvoju i
odgoju.

Moto Dječjeg tjedna 2011. je
lijepa i već prepoznatljiva izreka koja izraţava odnos
odraslih

Ljubav djeci prije svega
i
Odrasli, čujte i naše mišljenje

DRUŠTVO NAŠA DJECA
GRADA OSIJEKA

DJEČJI TJEDAN
3.-08. listopada 2011.
Dječji tjedan je tradicionalna svakogodišnja
akcija i aktivnost posvećena djeci, u čijim se
programskim sadrţajima okuplja najviše djece i
odraslih u sredinama gdje djeluju DND.

05.listopada (srijeda)
Program Dječjeg tjedna 2011.
03.listopada (ponedjeljak)











OTVARANJE DJEČJEG TJEDNA –
nastupi u medijima
Program za djecu na Trgu slobode
u 9,30 sati
crtanje na pločniku i sudjelovanje Prometne policije:
izloţbeni štand DND-a i Prometne policije
Izloţba knjiga na temu: Dječja prava – Dječji odjel
Gradske i sveučilišne knjiţnice Osijek
Predavanje i radionica: prevencija u zaštiti zubi – OŠ
Antuna Mihanovića u 8,00 sati – voditelj dr Đukić,
Susret učenika OŠ Retfala s knjiţevnikom Josipom
Cvenićem u OŠ Retfala u 12,30 sati
Radionica za djecu na temu: Oprosti mi za učenike
OŠ Vladimira Becića u 14,45 sati – voditeljica Ela
Vilupek
Početak akcije „prijatelj-prijatelju“
početak akcije Poruke djece odraslima

04.listopada (utorak)






Radionica za učenike OŠ Ivan Filipović na temu:
Oprosti mi u 8,00 sati – voditeljica Ela Vilupek
Susret s autoricom dječjih slikovnica i knjiga
Antoanetom Klobučar u OŠ Jagode Truhelke u
16,30 sati.
Radionica za djecu: kreativno pisanje u 18,00 sati,
Trg baruna Trenka 3 – voditeljica Mirta Faktor
Likovna radionica za djecu u MC Donald's-u u
Ţupanijskom ulici s početkom u 18,00 sati.






Posjet učenika OŠ Franje Kreţme Galeriji likovnih
umjetnosti- izloţba i radionica: 3 stoljeća umjetnosti
u Osijeku u 9,00 sati
Posjet i nastup DZ „Vrapčići“ Klinici za pedijatriju u
12,30 sati.
Predstava: Najbolji prijatelji“ za djecu Doma Klasje
u Zagrebačkoj ulici u 17,00 sati – glumci Umjetničke
akademije Osijek

06.listopada (četvrtak)
 Radionica : Oprosti mi za učenike OŠ Svete Ane u








8,00 sati– voditeljica Ela Vilupek
Izloţba i likovna radionica: 3. stoljeća umjetnosti u
Osijeku za učenike OŠ Franje Kreţme u
9,00 sati u Galeriji Likovnih umjetnosti:
Radionica: Igrom do zdrave prehrane za učenike OŠ
Frana Krste Frankopana u 16,30 sati – voditeljica
Ivana Tomac
Sportsko druţenje za učenike OŠ-a u
16,00 sati na Srednjoškolskom igralištu – voditeljica
Suzana Eškotić
Kreativna radionica: oslikavanje boca u 18,00 sati, Trg
baruna Trenka 3 – voditeljica Ljilja Juričić

07.listopada (petak)




Predavanje o čokoladi za učenike OŠ Vijenac
u 8,00 sati – voditelj Antun Dozinović
Predstava za učenike Centra Ivan Štark s početkom u
11,30 – Saša Gerber, mađioničar
Posjet članova Dječjeg foruma Uredu
pravobraniteljice za djecu u 13,30 sati

