
Dječje 
pravo na 
participaciju je…

Naš kalendar za 2021. godinu posvećen je dječjem pravu na participaciju iz UN-ove Konvencije o pravima djeteta. 
Djeci je to možda teško razumljiva riječ, ali sadržaj prava na participaciju i te kako im je blizak i važan. 
Djeca nam kažu: Važno nam je da nas odrasli čuju i razumiju, da nas shvate ozbiljno i da ne odmahuju rukom na ono što 
im kažemo; da nas informiraju i objasne nam što se događa svaki put kad donose odluke koje utječu na naš život; da nas 
pitaju što mi mislimo o pitanjima koja se odnose na nas i koja su nam važna; da ne gledaju na djecu kao na „problem“ 
nego kao rješenje i da nam omoguće sudjelovanje u donošenju odluka koje se tiču djece i mladih… Sve je to participacija. 
Pravo na participaciju opisano je u članku 12. Konvencije o pravima djeteta, kao djetetovo pravo na izražavanje vlastitog 
mišljenja o svim pitanjima koja se odnose na njega, ali u širem smislu obuhvaća i druga temeljna građanska prava: pravo 
na slobodu izražavanja (članak 13.), na slobodu misli, savjesti i vjere (članak 14.), na slobodu udruživanja (članak 15.), na 
zaštitu privatnosti (članak 16.) i na pristup informacijama (članak 17.). 
Dječja participacija je i jedno od četiri temeljna načela Konvencije o pravima djeteta te prožima sva dječja prava, uvijek 
i svuda, uključujući i vrijeme krize, poput izbijanja pandemije COVID-19 s kojom se danas bori cijeli svijet. Ni u kriznim 
vremenima ne treba prekidati dijalog s djecom i mladima, pogotovo u potrazi za odgovorima na pitanja koja se odnose 
ponajprije na njih – u njihovom osobnom životu i u društvu.
Želeći pridonijeti boljem razumijevanju prava na participaciju – i među djecom, i među odraslima – te kvalitetnijem 
ostvarivanju toga dječjega prava, a ujedno i predstaviti ulogu pravobraniteljice za djecu i njezine Mreže mladih savjetnika u 
tom procesu, pripremili smo ovaj kalendar koji slikom i riječju priča jednu moguću priču o participacijskim pravima djeteta. 
A takvih je priča mnogo u djeci i mladima oko nas. Pozovite ih i pomognite im da i oni ispričaju svoje priče o participaciji!
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ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

SIJEČANJ

1.   Svjetski dan mira

10. Svjetski dan smijeha

28. Europski dan zaštite osobnih 
podataka

30. Svjetski dan vjerskih sloboda 

1
Važni 

datumi

Svako dijete 
ima jednaka 
prava
Dječja prava, zapisana 
u Konvenciji o pravima 
djeteta, pripadaju svakom 
djetetu od rođenja do 
18. godine. 

...pravo na 
obrazovanje, zaštitu 
od nasilja, na odmor, 
  pravo na igru 
  i slobodno 
    vrijeme... 

Država mora 
štititi pravo 
djeteta na život, 
    zdravlje, socijalnu 
 skrb...

...pravo na slobodu 
izražavanja, 
sudjelovanje u 
društvenom životu i 
  druga prava.

www.dijete.hr; info@dijete.hr



ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja
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VELJAČA

9.   Dan sigurnijeg interneta  

15. Nacionalni dan djece oboljele 
od malignih bolesti

20. Svjetski dan socijalne pravde

24. Dan ružičastih majica

2
Važni 

datumi

Pravobraniteljica za djecu 
je zaštitnica dječjih prava
Pravobraniteljica za djecu prati kako 
se u Hrvatskoj ostvaruje Konvencija 
o pravima djeteta. U tome joj pomaže 
njezina Mreža mladih savjetnika i sva 
druga djeca koja joj se javljaju. 
Sudjelovanje djece je važno 
jer djeca najbolje znaju kako 
je biti dijete danas i kako 
svijet odraslih izgleda iz 
dječje perspektive.

www.dijete.hr; info@dijete.hr



ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja
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Razmišljam!

Sudjelujem!

Moj glas se 
čuje!

Utječem na 
promjene!

Govorim!

8.   Međunarodni dan žena

21. Međunarodni dan borbe 
protiv rasne diskriminacije

22. Svjetski dan zaštite voda

3
Važni 

datumi

www.dijete.hr; info@dijete.hr

OŽUJAK

Participacija 
djece - što je to?
Participacija je pravo djece na: dobivanje i 
dijeljenje informacija, izražavanje mišljenja o 
svemu što ih se tiče i što im je važno, sudjelovanje 
u odlukama vezanim uz njihov život, sudjelovanje 
u predstavničkim tijelima (u školi, gradu, državi…), 
predlaganje i ostvarivanje vlastitih ideja i 
projekata… A sve to u skladu sa svojim interesima 
i mogućnostima te uz podršku odraslih i vršnjaka.



ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja

29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

2.   Međunarodni dan dječje knjige

7.   Svjetski dan zdravlja

8.   Svjetski dan Roma

22. Dan planeta Zemlje

4
Važni 

datumi

TRAVANJ

„Važno je da se i 
mene pita!“

GDJE SVE DJECA OSTVARUJU 
PRAVO NA PARTICIPACIJU? 
U svojoj obitelji, u školi, u dječjem domu, u učeničkom domu 
– tamo gdje žive ili provode najviše vremena. Ali i tamo gdje 
se donose odluke koje utječu na njihov život: u njihovom 
naselju ili gradu, županiji, državi, u tijelima Europske unije i 
međunarodnim organizacijama…

www.dijete.hr; info@dijete.hr



ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja
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3.   Svjetski dan slobode medija

5.   Nacionalni dan osoba s 
cerebralnom paralizom

15. Međunarodni dan obitelji

25. Međunarodni dan nestale djece

5
Važni 

datumi

SVIBANJ

Participacija 
djece u školi

Participirati u školi znači: biti informiran i moći sudjelovati 
u raznim aktivnostima u školi, sudjelovati u donošenju 
razrednih i školskih pravila, predlagati aktivnosti u razredu i 
školi, birati i biti biran za predsjednika razreda i predstavnika 
u vijeću učenika…
To sudjelovanje treba biti dobrovoljno, slobodno i sigurno za 
sve učenike.

www.dijete.hr; info@dijete.hr



ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja
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Europski mjesec prava djece čiji 
su roditelji u zatvoru

4.   Međunarodni dan djece - žrtava agresije

5.   Svjetski dan zaštite okoliša

12. Svjetski dan borbe protiv dječjega rada 

20. Svjetski dan izbjeglica

26. Međunarodni dan borbe protiv 
zlouporabe droga i nezakonitog prometa 
drogama

6
Važni 

datumi

www.dijete.hr; info@dijete.hr

LIPANJ

Participacija je dječje pravo, ali i cilj odgoja i obrazovanja. 
Škola koja podržava dječju participaciju potiče razvoj 
kritičkog mišljenja djece, razvoj komunikacijskih vještina, 
medijske pismenosti, sposobnosti timskoga rada, empatije 
i tolerancije te razvija dobre odnose i suradnju između 
učenika i nastavnika.

Kako 
škola može 
pomoći? 
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11.  Svjetski dan stanovništva

7
Važni 

datumi

www.dijete.hr; info@dijete.hr

Dječje aktivnosti
u zajednici

SRPANJ

Djeca mogu aktivno sudjelovati u društvu: uključiti se u rad 
udruga te u humanitarne akcije i kampanje, postati član 
dječjeg gradskog vijeća, pridružiti se različitim udrugama 
i organizacijama za djecu, pisati pravobraniteljici za djecu 
ili postati član njezine Mreže mladih savjetnika... i na razne 
druge načine.



ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja
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12.  Međunarodni dan mladih

19.  Svjetski humanitarni dan

8
Važni 

datumi

www.dijete.hr; info@dijete.hr

KOLOVOZ

Participacija u 
svakodnevnom 
životu
Četiri temeljna načela Konvencije o pravima 
djeteta prožimaju sva dječja prava u svim 
područjima života.

1. odrasli moraju 
štititi opstanak i 

razvoj djeteta2. osigurati da 
nijedno dijete ne 

bude diskriminirano

3. uvijek dati 
prednost najboljem 

interesu djeteta

4. omogućiti 
sudjelovanje djeteta 
u svim pitanjima i 

odlukama koje se odnose 
na dijete (participacija).



ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja
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8.   Svjetski dan pismenosti

22. Nacionalni dan borbe protiv 
nasilja nad ženama

25. Međunarodni dan gluhih

9
Važni 

datumi

www.dijete.hr; info@dijete.hr

RUJAN

I ja želim 
sudjelovati:    
podržite me!

Djeci je potrebna podrška odraslih da bi mogla ostvariti 
pravo na participaciju. Djeca kažu da bi ih na veće 
sudjelovanje u životu škole najviše potaknuli bolji odnosi s 
odraslima: pravednost u pristupu i ocjenjivanju, otvorenost 
odraslih za dječje prijedloge i ideje, dobro raspoloženje i 
ljubaznost. Važno im je da se u školi osjećaju sigurno i da 
se ne boje iznijeti svoje mišljenje.



4. – 10. Dječji tjedan

4.   Međunarodni dan djeteta

5.   Svjetski dan učitelja

10. Svjetski dan mentalnog zdravlja

15. Dan bijelog štapa

17. Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

22. Međunarodni dan svjesnosti o mucanju i 
govornim manama

10
Važni 

datumi

www.dijete.hr; info@dijete.hr

LISTOPAD

Moja poruka 
odraslima

Dječje mišljenje je važno. Odrasli koji rade s 
djecom i za djecu trebaju znati što djeca misle 
o pitanjima koja su djeci važna. Djeca su nam 
rekla da žele više poštovanja, ravnopravnosti i 
pravednosti u odnosu s odraslima – i u školi, i na 
drugim mjestima.

Imaš li i ti neku poruku za 
odrasle i za pravobraniteljicu 

za djecu? Javi joj se na 
mojglas@dijete.hr.
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16. Međunarodni dan tolerancije

17. Međunarodni dan srednjoškolaca

18. Europski dan zaštite djece 
od seksualnog zlostavljanja i 
iskorištavanja

19. Svjetski dan prevencije 
zlostavljanja djece

20. Međunarodni dan prava djeteta

11
Važni 

datumi

www.dijete.hr; info@dijete.hr

STUDENI

Pravobraniteljica za djecu prati kako se ostvaruju 
dječja prava, daje preporuke za bolju zaštitu prava i 
interesa djece te predlaže izmjene zakona, posjećuje 
mjesta gdje djeca žive ili borave, razgovara s djecom i 
nastoji osigurati da se glas djece čuje u društvu. MREŽA 
MLADIH SAVJETNIKA (MMS), koju čine djeca od 12 do 
18 godina, savjetuje pravobraniteljicu.

Pravobraniteljica 
potiče djecu na 
izražavanje mišljenja



ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja
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1.    Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

3.   Međunarodni dan osoba s 
invaliditetom

5.   Međunarodni dan volontera

10. Međunarodni dan ljudskih prava

11. Dan UNICEF-a

20. Međunarodni dan ljudske 
solidarnosti

12
Važni 

datumi

www.dijete.hr; info@dijete.hr

PROSINAC

„Dobar je osjećaj da mogu govoriti u ime djece i boriti se za stvari 
koje su važne djeci – kroz MMS mišljenje djece se bolje čuje.“
„Važno nam je da nas odrasli podržavaju i da nas uzimaju ozbiljno 
– da osjećamo da nas stvarno čuju i da možemo utjecati na 
promjene.“
Poruka djeci: „Neka se čuje vaš glas! Koristite priliku izreći svoje 
mišljenje i ne bojte se zauzeti za sebe – uvijek postoji netko tko će 
vas čuti!“

Mreža mladih 
savjetnika (MMS) 
o participaciji



Kalendar za 2021. „Dječje pravo na participaciju je…“ temelji se na stajalištima Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu  
o važnosti dječje participacije, te na istraživanju i publikacijama pravobraniteljice „Participacija djece u školi“ i  

„I JA ŽELIM SUDJELOVATI! Participacija djece u školi“, koje su dostupne na www.dijete.hr.


