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DAN OTVORENIH VRATA DRUŠTVA NAŠA DJECA GRADA VINKOVACA 16. LIPNJA 2012. GODINE
-IZVJEŠĆE
U subotu 16.lipnja 2012. godine Društvo Naša djeca(DND) grada Vinkovaca otvorilo je svoja vrata
svim zainteresiranima za rad udruge. Tome je prethodilo gostovanje članice IO DND-a Vinkovci na
Vinkovačkoj televiziji, te pozivnice svima našim suradnicima i partnerima od predstavnika Grada
Vinkovaca i Vukovarsko- srijemske županije do Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci, Gradskog kazališta
Joza Ivakić, te Opće bolnice Vinkovci i predstavnicima svih medija.
Dan otvorenih vrata DND-a Vinkovci održan je u prostoru II. Mjesnog odbora „Stjepan Radić“ u
ulici Matije Gupca 21a u Vinkovcima koje DND koristi kao svoje sjedište i koje su volonteri DND-a
Vinkovci primjereno uredili dan prije.
Na Danu otvorenih vrata priredili smo izložbu dječjih radova nastalim u našim kreativnim likovnim
radionicama koje kontinuirano tijekom cijele godine provodimo četiri puta tjedno na tri lokacije: Mjesni
odbor Slavija, Mjesni odbor Zagrebački blok i Mjesni odbor Stjepan Radić, te radovima djece iz igraonice
ARTinčica dječjeg odjela Opće bolnice Vinkovci gdje volonteri DND-a Vinkovci kontinuirano već 13
godina provode akciju Za osmijeh djeteta u bolnici, koju organiziraju Hrvatsko društvo za socijalnu i
preventivnu pedijatriju, Savez Društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatska udruga medicinskih sestara
pedijatrijska sekcija.
Isto tako priredili smo i izložbu dosadašnjih nagrada i priznanja DND-a Vinkovci od kojih su
najvrjednije Povelja Saveza Društva Naša djeca Hrvatske za rad s djecom u bolnici (dobivena 2008.godine
pri proglašenju Dječjeg odjela Opće bolnice Vinkovci- prijateljem djece), Državna nagrada za volontiranje
za fizičke osobe koju je 2009.godine dobio predsjednik DND-a Vinkovci Mario Perković, te Nagrada za
volonterku godine u Slavoniji i Baranji koju je dobila mlada volonterka DND-a Vinkovci, sadašnja
potpredsjednica Josipa Katović.
Među najbrojnijim posjetiteljima su bili djeca članovi DND-a i njihovi roditelji koji su mogli uživati
kratkom programu članova Kluba mladih kreativaca (KMK) koji djeluje pri DND-u, Ane Benačić,
Domagoja Ivankovića i Edija Keškića, priredili su u kojem su izveli nekoliko dramskih vježbi improvizacije
(Theather's sport) i nekoliko mađioničarskih trikova Magic Dode ( Domagoj Ivanković). Cilj kluba je
okupljanje djece od 12 do 15 godina u neformalnom druženju i organiziranje tematskih večeri prema
njihovom interesu( radionice dramskog odgoja, kreativnog pisanja, glazbenih i filmskih večeri i dr.)
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