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Predmet: 10. susret Dječjih foruma sa saborskim zastupnicima 

- poziv na sudjelovanje 

 

Poštovani, 

 

Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora domaćinom je 10. zajedničke sjednice 

Dječjih foruma iz cijele Hrvatske sa saborskim zastupnicima.  

Pod nazivom Dječji forumi u društvima "Naša djeca" u oko 70 gradova i općina Hrvatske 

sudjeluju djeca, razvijaju dobrovoljnu aktivnost u organizaciji svog slobodnog vremena, u 

okviru kojega djeca upoznaju prava djeteta i na osnovi toga poduzimaju sebi moguće 

aktivnosti i akcije s kojima doprinose ostvarivanju prava djeteta, a između ostaloga, 

osmišljavaju i upućuju poruke odraslima u cilju bržeg i boljeg ostvarivanja prava djeteta u 

sredinama u kojima žive. 

 

10. susret Dječjih foruma, na kojoj će sudjelovati djeca u dobi od 9-15 godina iz trinaest 

gradova i općina diljem Hrvatske, održat će se u utorak, 07. srpnja 2015. godine od 11-13 

sati u dvorani Josipa Šokčevića (Maloj vijećnici) u Hrvatskom saboru, Trg sv. Marka 6 u 

Zagrebu, te Vas pozivamo da se pridružite radu sjednice i date svoj doprinos raspravi. 

 



Ovogodišnji 10. susret Dječjih foruma sa saborskim zastupnicima (i drugim zainteresiranim 

državnim dužnosnicima) zamišljen je kao zajednička sjednica. Nakon pozdravnog govora u 

ime domaćinskog Odbora za obitelj, mlade i sport, djeca iz dječjih foruma održat će kratka 

izlaganja o nekoj za njih aktualnoj temi, iznijeti svoja mišljenja, poruke i prijedloge. Teme su 

djeca prethodno odabrala i pripremila zajedno s ostalom djecom iz svoga grada/općine. Nakon 

dječjih izlaganja imat će mogućnost nazočni saborski zastupnici i dužnosnici obratiti se djeci, 

referirati se na njihova izlaganja i iznijeti svoje stavove i mišljenja. 

 

Molimo da svoju nazočnost na sjednici svakako (zbog organizacijskih razloga) potvrdite 

na telefone 01/4569-780, ili na e-mail adresu odboms@sabor.hr. 

 

S poštovanjem,  

POTPREDSJEDNICA ODBORA 

 

mr.sc. Tatjana Šimac Bonačić 
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