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Osobna iskaznica Rode  
 
Roda je osnovana 2001. godine i djeluje na području Republike Hrvatske kroz 
razvijenu mrežu projekata i aktivnosti koje provode članice i članovi udruge 
(+200) na volonterskoj osnovi. Od osnutka do danas smo svojim projektima i 
programima, adhoc aktivnostima i zagovaranjima za prava roditelja i djece 
utjecale na pozitivne promjene u stavovima javnosti, kao i na promjene unutar 
sustava: stvaranje infrastrukturnih i zakonskih okvira za promjene dosadašnje 
prakse.  
 
Roda je svojim djelovanjem postala bitan dionik u Republici Hrvatskoj u 
područjima ostvarivanja prava na adekvatnu rodiljnu naknadu i prava na rodiljni 
dopust, medicinski potpomognute oplodnje, trudnoće i poboljšanja uvjeta 
rađanja, promociji, edukaciji i savjetovanju o dojenju, edukaciji i podršci 
roditeljima i budućim roditeljima, sigurnosti djece u prometu.  
Centralno smo mjesto gdje se trudnice, rodilje i roditelji mogu obratiti za 
informacije s područja na kojima djelujemo, kao i iznošenje iskustava, primjedbi 
i pritužbi.  
 
Tijekom 2015. godine, naš rad na području prava djece zatvorenih roditelja 
prepoznala je i mreža udruga koje se bave djecom zatvorenika, COPE - Children 
of Prisoners Europe, kojoj se pridružila i Roda. 
U humanitarnoj izbjegličkoj krizi koja je vrhunac doživjela krajem 2015. godine, 
Roda je preuzela brigu (volonterke osobno i Roda kao udruga) o majkama i 
maloj djeci, pružajući podršku dojiljama, ali i svim ostalim majkama i djeci.  
 
U Rodinu uredu, krajem 2015. zaposleno je bilo 7 osoba, a broj zaposlenih koji 
rade na pomoći izbjeglicama i migrantima, preko javnih radova, fluktuira i 
mijenja se po potrebi. 
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Okruženje u kojem smo radile 2015. 
 
Dvije tisuće petnaestu godinu provele smo u zatvoru. Krenule smo dobrovoljno 
unijeti život unutar žice, završile smo okružene žicama koje oduzimaju živote. 
Naše su okruženje prethodne godine obilježile male ruke u potrazi za slobodom. 
Ove smo godine stavile na Facebook status o klimatskim promjenama, u skladu 
s povijesnim sporazumom u Parizu. Status nije postao popularan, nije se dijelio, 
nije dobio značajan broj lajkova. Ove godine, Karlovac su obilježile najveće 
zapamćene poplave. 
 
Ratovi nisu prestali. 
 
U Hrvatskoj je odabrana nova Predsjednica i nova Vlada RH. Predsjednica još 
uvijek postoji, a Vlada se klima. 
U Americi je priznat istospolni brak, u Kanadi je nastupila prva vlast koja u 
kabinet uključuje polovinu žena.  
Kod nas se nije dogodilo niti jedno od navedenog. 
 
Otkrili smo da ima vode na Marsu, Nestle ju još nije kupio. 
 
Nebrojeno puta smo čuli riječ investicija i dug.  
 
Započela je prva sveobuhvatna reforma hrvatskog kurikuluma obaveznog 
obrazovanja.  
Reforma pronatalitetne politike nije. 
 
Učenika u školama je sve manje. 
Naši su učenici osvojili medalje na međunarodnim matematičkim i 
prirodoslovnim olimpijadama, gotovo da nisu dobili oskare znanja. Sve je to 
prošlo gotovo neopaženo, kao i mnoštvo drugih vijesti. 
 
Hrvatska nije povukla značajna sredstva iz Europske unije, unatoč izuzetnom 
uspjehu nevladinih organizacija. Iako se čini da najveći zamah zapošljavanju i 
stvaranju daju upravo nevladine organizacije, kontinuirano je prisutan osjećaj da 
se Hrvatska o njima brine nevoljno i maćehinski, prepoznajući u njima više 
smetnju i prijetnju nego partnere koji djeluju na dobrobit društva. 
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Vrijednosti i načela za koja se zalažemo  
 
Roda je izuzetno ponosna na vrijednosti i načela na kojima temelji svoj rad. Svo 
se naše djelovanje temelji na poštivanju temeljnih ljudskih i dječjih prava, 
dostojanstva i vrijednosti svih ljudi. Poštovanje, otvorenost i tolerancija prema 
individualnim različitostima pojedinaca utječu na način na koji ostvarujemo 
suradnju s drugim dionicima. Svojim aktivnostima promičemo opće vrijednosti 
volonterstva kao oblika civilnog uključivanja u društvene procese koji osnažuje 
pojedince, izgrađuje osjećaj solidarnosti, potiče na sudjelovanje. Smatramo da 
informacije i znanja moraju biti dostupni i besplatni svim krajnjim korisnicima, 
stoga svoje aktivnosti i edukativne materijale nikad ne naplaćujemo s ciljem 
zarade, već iznimno, kad je to jedini način da se ostvare. U radu i djelovanju 
pridržavamo se principa zaštite okoliša i održivosti. 
 
Mi mijenjamo, a ne prilagođavamo se pojedincima, institucijama i sustavu koji 
ne štite interese djece, majki, očeva, obitelji i prirodnog okoliša. Pokreće nas 
aktivistički duh jer vjerujemo u snagu udruženih pojedinaca koji pokreću 
promjene. Informiramo i educiramo sebe i društvo u kojemu živimo, a za svoj 
rad u najboljoj namjeri, snosimo punu odgovornost. Međusobno se podržavamo i 
osnažujemo, svjesni sinergijskog učinka timskoga rada. Pritom smo otvoreni, 
tolerantni i poštujemo svoje različitosti (spolne, rodne, religijske, dobne, rasne, 
nacionalne, interesne i vrijednosne) smatrajući ih svojim prednostima.  
 
Međusobno širimo i dijelimo informacije i znanje bez kasnijeg polaganja prava na 
rezultate i bez obzira na količinu svojega doprinosa u radu udruge.  
U svojemu radu i promicanju vizije udruge služimo se provjerenom informacijom 
i suvremenim znanstvenim istraživanjima koje su objavili domaći i(li) inozemni 
autoriteti u području kojim se bavimo. Pritom se također vodimo svojim 
vrijednostima i roditeljskom intuicijom. Poštujemo izbor svakoga pojedinca, a 
mogućnost izbora smatramo temeljnim ljudskim pravom. Kroz svoje aktivnosti 
zalažemo se za izbore koji su u skladu s našim ciljevima. 
 
Potičemo i ohrabrujemo druženja članica i članova, prijateljsko okruženje te 
podršku i izvan aktivnosti udruge, jer smatramo da je duh zajedništva i 
prijateljstva koji se pritom jača, poseban i važan za naše djelovanje. 
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Tijela Udruge i razine upravljanja 
 
Većinu naših projekata i programa provode volonterke i volonteri, uz operativnu 
podršku Rodina ureda u Zagrebu, te dvije zaposlenice koje rade od kuće, iz 
Istre. Voditelji/ce projekata i programa (članovi/ ice Udruge) slažu godišnji plan 
svojih aktivnosti kojeg usvaja UO te potom Skupština Udruge. Za provedbu 
aktivnosti, projekata i programa odgovorne su voditelji/ce projekata, a za 
ostvarivanje godišnjeg plana odgovorni su Upravni odbor i Izvršna direktorica. 
Rad Udruge odvija se u najvećoj mjeri putem internetske platforme što 
omogućuje članicama i članovima sudjelovanje u radu neovisno o tome gdje 
žive.  
Tijela Udruge su: Skupština | Upravni odbor | Predsjednik/ica | 
Potpredsjednik/ica | Savjet.  
 
Skupština je najviše tijelo Udruge. Čine je sve fizičke osobe koje su redovni 
članovi/ice Udruge. Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje. Upravni 
odbor Udruge čini pet redovnih članica i članova Udruge. Sukladno Statutu 
Udruge, Upravni odbor bira se među redovnim članovima i članicama na mandat 
od dvije godine. U Upravni odbor, sukladno Statutu i pravilima dobrog 
upravljanja, ne mogu biti birane/i zaposlenice/i Udruge. Upravni odbor upravlja 
radom Udruge između skupština, donosi odluku o izboru zaposlenica/ka, kao i o 
imenovanju voditeljica/ka projekata, programa, aktivnosti i podružnica. Također, 
sastavlja i donosi Plan organizacijskog razvoja.  
 
Svoje odluke Upravni odbor nastoji donijeti konsenzusom, a ukoliko to nije 
moguće, donose se većinom glasova. Upravni odbor svoj rad obavlja na 
volonterskoj osnovi, bez naknade.  
 
Savjet udruge bira Skupština i mandat im traje do opoziva. Savjet nadzire 
politiku i ciljeve Udruge. Bira se među redovnim članicama/ovima - bivšim 
članicama/ovima Upravnog odbora. Može imati od 3 do 9 članica/ova, a u ovom 
trenutku savjet čine tri članice. Savjet Udruge sastaje se po potrebi. Savjet svoj 
rad obavlja na volonterskoj osnovi, bez naknade.  
 
Osobe ovlaštene za zastupanje su predsjednica, potpredsjednica i izvršna 
direktorica.  
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Rodini programi 
 
Roda svoju misiju provodi kroz projekte i inicijative u sljedećim područjima: 
 

● Reproduktivna prava 
● Dojenje i zaštita dojenja 
● Odgovorno roditeljstvo 
● Prava roditelja, obitelji i djece 

 
Aktivnosti Rode u području reproduktivnih prava usmjerene su na 
raspoloživost i jačanje prava osoba u donošenju odluka i podršci sustava koje 
čuvaju njihov osobni integritet, zdravlje i vrijednosti. Provode se u okviru 
programa i projekata koji se dotiču medicinski potpomognute oplodnje, 
trudnoće, poroda i babinja.  
 
Dojenje i zaštita dojenja obuhvaća aktivnosti promocije dojenja, informiranja 
i educiranja javnosti o dojenju i njegovim prednostima, aktivnosti edukacije i 
podrške (budućih) roditelja te podrške majkama koje doje. Sudjelujemo u radu 
tijela i povjerenstava za zaštitu, promociju i podršku dojenju. U dijelu zaštite 
dojenja, nadziremo poštivanje Međunarodnog pravilnika o marketingu 
nadomjestaka za majčino mlijeko i implementiranje Pravilnika u hrvatske 
zakone. 
 
Odgovorno roditeljstvo je program putem kojeg roditeljima nudimo prostor za 
dijalog o roditeljstvu i zajedno pronalaženje odgovora na izazove i odgovornosti 
roditeljstva. Kroz niz projekata i aktivnosti, pružamo podršku i pomoć roditeljima 
da uspješno preuzmu odgovornost za svoju djecu i primjereno odgovaraju na 
djetetove potrebe.  
 
Prava roditelja, obitelji i djece program je kroz koji sustavno pratimo stanje 
prava trudnica, roditelja, obitelji i djece i na razne načine ukazujemo na 
propuste, sugeriramo načine ispravljanja propusta i aktivno djelujemo na 
društvenim promjenama. Kroz brojne aktivnosti podižemo svijest društva o 
pravima (budućih) roditelja, osobito unutar zdravstvenog sustava. Zalažemo se 
za bolja općenita prava i pravo izbora, pravo na adekvatan roditeljski dopust, 
prava trudnica, žena koje rađaju, majki i djece, te za zaštitu reproduktivnih 
prava i zdravlja. 
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Medicinski potpomognuta oplodnja 

http://www.roda.hr/udruga/programi/medicinski-potpomognuta-oplodnja/ 
 
Pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i Gradskog ureda za socijalnu skrb i 
osobe s invaliditetom Grada Zagreba, drugi put smo organizirale Tjedan borbe 
protiv neplodnosti i to u Zagrebu koji je po prvi put financirao aktivnosti na temu 
neplodnosti s 20.000,00 Kn. 
 
Ovu manifestaciju provodimo u okviru svojih aktivnosti podrške osobama 
suočenih s dijagnozom neplodnosti, senzibilizacije javnosti za problem 
neplodnosti, kao i zagovaranju za pacijentice i pacijente optimalnog zakonskog 
uređenja ovog područja. 
 
Obilježavanje Tjedna započelo je predstavljanjem drugog tiskanog, 
nadopunjenog i proširenog izdanja brošure Neplodnost, izrađene u suradnji s 
relevantnim stručnjacima – liječnicima i biolozima.  
  
Glavna manifestacija kojom smo obilježile Tjedan bila je i ove godine, po četvrti 
put, građanska akcija Zajedno za plodnost. Ova je akcija u stvari organizirana 
šetnja građanki i građana s ciljem senzibiliziranja javnosti za probleme s kojima 
se suočavaju neplodne osobe te kao znak potpore osobama koje su suočene s 
neplodnošću i roditeljstvo pokušavaju ostvariti postupcima medicinski 
potpomognute oplodnje. 
 
Ovogodišnji Tjedan borbe protiv neplodnosti podržao je i Hrvatski sabor u čijem 
će prostoru biti postavljena mini-izložba plakata Neplodnost boli. Plakati će biti 
postavljeni i u ZET-ovim autobusima, dok će prikladne poruke biti prikazivane 
tijekom čitavog Tjedna i u prostoru Zračne luke Zagreb.  

 
Predstavile smo i održale (tijekom godine) novi cjelogodišnji projekt udruge 
RODA – stručno vođene grupe psihološke podrške pacijenticama. Neplodnost i 
medicinski potpomognuta oplodnja u Hrvatskoj često su bile tretirane kao 
političko pitanje, pri čemu u fokusu, nažalost, nisu bili pacijentice i pacijenti, kao 
ni njihova potreba za psihosocijalnom podrškom okoline. Novim projektom, to 
smo željele ispraviti. 
Objavile smo i novi letak, Neplodnost - niste sami. 
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Trudnoća i porod 

http://www.roda.hr/udruga/programi/trudnoca-i-porod/ 
 
Buran kraj 2014. godine, s velikim odjekom kampanje #PrekinimoSutnju na 
društvenim mrežama, a i u hrvatskim medijima, nastavio se kroz siječanj 2015. 
Akcija #PrekinimoSutnju je širom otvorila vrata rodilišta javnosti i žene su po 
prvi put neometano podijelile svoje priče o nasilju koje su doživjele kad su 
rađale u hrvatskim rodilištima.  
 
Ministarstvo zdravlja je hitno reagiralo i sazvalo sastanak s voditeljima rodilišta u 
Hrvatskoj, te početkom godine poslalo u sva rodilišta inspekcije.  
Nažalost, do kraja godine javnost pa ni Roda nisu dobili na uvid izvješće 
inspekcijskog nadzora, osim kratkih natuknica koje nisu dale nikakav uvid u 
stvarni nalaz nadzora.  
Dapače, godinu dana nakon početka #PrekinimoSutnju niti jedna stavka 
dogovorena s Ministarstvom zdravlja nije ispoštovana. 
 
Akcija #PrekinimoSutnju je, osim u Hrvatskoj, imala odjek u okolnim zemljama 
bivše Jugoslavije koje su se udružile i za Dan žena (8. ožujka) održale zajedničke 
akcije pod geslom #SlobodaRadjanju, koje su kulminirale sa Šetnjom za 
#SloboduRadjanju u Zagrebu, Beogradu, Sarajevu i Banja Luci.  
 
U tijeku akcije #SlobodaRadjanju udružene udruge su provele Anketu o 
iskustvima žena u hrvatskim rodilištima, koja je par mjeseci kasnije sažeta u 
Izvješće, dostupno na Rodinom portalu. Ovo je prvi put da je u Hrvatskoj 
dobiven tako širok uvid u prakse u rodilištima na doista velikom i 
reprezentativnom uzorku žena koje su rađale u Hrvatskoj unatrag zadnjih 5 
godina. To nam daje motivaciju da takvu anketu i izvještaj izradimo i za par 
godina. 
 
U veljači 2015. dobile smo potvrdu od Europskog suda za ljudska prava da je 
slučaj Pojatina v. Hrvatska komuniciran Republici Hrvatskoj. Podsjećamo da je 
Pojatina v. Hrvatska slučaj koji je poslan ESLjP još 2012. godine i u kojem Ivana 
Pojatina tuži Republiku Hrvatsku jer joj je onemogućila skrb na porodu izvan 
rodilišta. Komuniciranje slučaja Republici Hrvatskoj je znak da je slučaj u tijeku, 
te se u naredne dvije godine očekuje odluka. 
 
Sredinom godine dobile smo informaciju da u gradovima diljem Hrvatske 
ginekolozi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji imaju ugovor s HZZO-om ilegalno 
naplaćuju trudničke preglede, i na taj način i do čak tri tisuće kuna dnevno mogu 
naplaćivati na crno, u gotovini. Stotinjak žena iz deset gradova poslalo je Rodi 
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prijavu slučaja, koje je Roda onda anonimno poslala dalje prema nadležnim 
institucijama. Nažalost, do kraja godine institucije su se pravile nijeme i 
inzistirale da ne mogu ništa poduzeti ako žene ne žele poslati osobne prijave, na 
što žene naravno nisu pristale jer im je važna anonimnost. To pitanje će se 
sigurno provlačiti i kroz naredne godine. 
 
Slična prijava je došla tijekom dugog i toplog ljeta kad su žene Rodi prijavile da 
im se uskraćuje pratnja na porodu zbog dužine nogavica hlača koju pratnja na 
porodu nosi. Na Rodin zahtjev, Ministarstvo zdravlja je naložilo dopisom da 
rodilišta trebaju prestati s takvim zabranama, da nemaju pravo uskraćivati 
pratnju na porodu zbog dužine nogavica.  
 
U rujnu smo pozvane na TEDx Opatija, gdje je voditeljica programa Daniela 
Drandić imala govor na temu Čije je moje tijelo. TEDx govor je dostupan na 
YouTube kanalu TEDx Talks. 
 
Krajem godine odobren je projekt Psihosocijalna podrška ženama s invaliditetom 
u reproduktivnoj dobi, koji je krenuo s aktivnostima. Do kraja 2015. je izvršena 
edukacija volonterki za rad s majkama sa invaliditetom, te je krenulo 
prikupljanje podataka kroz Upitnik za majke s invaliditetom, čiji će se rezultati 
prezentirati u 2016. godini. 
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Dojenje i zaštita dojenja 

http://www.roda.hr/udruga/programi/dojenje-i-zastita-dojenja/ 
 
Tijekom 2015. Godine, odvijale su se već dobro uhodane aktivnosti dojenja 
kojima osvješćujemo i informiramo javnost o važnosti dojenja i neophodnosti 
zaštite dojenja u današnjem svijetu, te aktivnosti podrške i pomoći ženama koje 
doje ili planiraju dojiti. 
U sklopu tih aktivnosti, održano je 20ak Malih škola dojenja, većinom u Zagrebu, 
ali i u Rijeci i Istri (Rovinj, Poreč), te smo nizom aktivnosti obilježile Tjedan 
dojenja i Tjedan bez Nestlea. 
U sklopu podrške i pomoći dojenju, cijelu 2015. godinu savjetovale smo na 
Rodinom SOS telefonu za dojenje, putem foruma i mailom, a sve je aktivnija i 
posjećenija i Facebook grupa Rodina SOS grupa za dojenje. 
 
Tjedan dojenja obilježile smo savjetovanjem u za tu priliku ponovo aktivnom 
Savjetovalištu za dojilje, mliječnim barovima, javnim dojenjem u Zagrebu, 
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organiziranjem foto natječaja, te organizacijom projekcija filma “Mliječna staza - 
svaka majka ima svoju priču” u više gradova. 
Savjetovalište za dojilje bilo je otvoreno za tu priliku, u Rodinom gnijezdu. Iako 
su žene pokazale veliki interes za ovu vrstu pomoći, zbog ograničenog vremena 
koje naše savjetnice imaju na raspolaganju i činjenice da je Gnijezdo maleno, 
ovakvu vrstu usluge ne možemo nuditi redovito. 
Mliječni barovi, susreti savjetnica i žena koje doje, održani su na različitim 
lokacijama u gradu Zagreba i bili su prilika za razgovore o dojenju.  
U Europi se organiziraju već dugo, kako bi majkama koje doje pružili utočište i 
dali im priliku za neposredan razgovor sa savjetnicama. 
 
Grupno dojenje na Zrinjevcu, ove godine nije okupilo mnogo dojilja (kao 2008. 
Kad nas je bilo više od 50 majki) zbog vremenskih neprilika. Svejedno, poslana 
je poruka o tome kako bi dojenje u javnosti trebalo biti prihvaćeno i normalno. 
Javno dojenje organizirale smo u partnerstvu s Gradskim uredom za zdravlje 
grada Zagreba. 
Na štandovima na Zrinjevcu moglo se dobiti informacije o dojenju i različite 
edukativne materijale, letke i brošure. Uz Rodine savjetnice za dojenje, na 
štandovima su bile i IBCLC savjetnice, LLLI savjetnice, savjetnice sa Telefončića, 
patronažne sestre i primalje. 
 
Tijekom Tjedna dojenja, zahvaljujući financijskoj pomoći Grada Zagreba, 
organizirale smo projekciju filma "Mliječna staza - svaka majka ima svoju priču", 
priču o dojenju u Americi, u mnogočemu blisku većini žena diljem svijeta koje 
imaju iskustvo majčinstva. 
Projekcije su u svim gradovima bile besplatne, a održane su u Zagrebu, Splitu, 
Dubrovniku, Puli, Rijeci, Cresu, Zadru, Koprivnici, Samoboru, Krapini, Koprivnici i 
Đurđevcu. Dvije projekcije održane su u Bosni i Hercegovini. 
 
Pod nazivom teme Tjedna dojenja, Dojenje i povratak na posao - uskladimo se, 
organizirale smo nagradni foto natječaj u kojem smo nagradile najbolje 
fotografije dojenja. 
 
RODA je za 2015. Godinu osmislila i “dojeći” kalendar, s ciljem promocije 
dojenja. Na vrlo zabavan način, prikazano je dojenje 12 sisavaca, činjenice o 
dojenju predstavljenih vrsta i usporedba s dojenjem ljudskog mladunčeta.  
Sama najava kalendara izazvala je burne reakcije naših Facebook korisnika i 
korisnica. Jedno je sigurno, nitko nije ostao ravnodušan.  

Naša izvršna direktorica i dalje je članica Nacionalnog povjerenstva za zaštitu, 
promociju i podršku dojenju. U sklopu povjerenstva i dalje se odvijaju ocjene 
rodilišta u svrhu dodjeljivanja titule Rodilišta - prijatelji djece.  



 

Roditelji u akciji - Roda, Godišnji izvještaj o radu, 2015. 11 
 

 

 

 

  



 

Roditelji u akciji - Roda, Godišnji izvještaj o radu, 2015. 12 
 

 

Sigurno u autosjedalici 
http://www.roda.hr/udruga/programi/sigurno-u-autosjedalici/ 
 
Autosjedaličarska ekipa je bila vrlo aktivna tijekom cijele godine. 

Već u siječnju, organizirana je i provedena obuka policajaca; trenerice i treneri 
za savjetovanje o autosjedalicama prenijeli su svoje znanje i vještine na 50 
pripadnika hrvatske prometne policije, predstavnike svih policijskih uprava u 
Hrvatskoj. U okviru ovog projekta, u suradnji s Odjelom za sigurnost cestovnog 
prometa Ravnateljstva policije te uz financijsku podršku Nacionalnog programa 
sigurnosti cestovnog prometa, sudionici obuke ojačali su svoje znanje vezano za 
važnost korištenja dječjih autosjedalica, ulozi koje igraju u sprječavanju ozljeda 
djece kao putnika te osnovne elemente njihovog pravilnog korištenja. U sklopu 
praktičnih vježbi, sudionici su ojačali svoje vještine u identifikaciji najčešćih 
grešaka u korištenju autosjedalica i sigurnosnih pojaseva te savjetovanju 
roditelja o njihovom pravilnom korištenju. Ova akcija je od velikog značaja za 
sigurnost sve djece u Hrvatskoj, a nastavak je kontinuirane suradnje između 
Rode i prometnih policajaca kroz niz zajedničkih akcija koje provodimo tijekom 
posljednjih deset godina širom Hrvatske. Uz ovu akciju, tijekom godine Rodine 
savjetnice su pružile podršku službama prometne policije u različitim 
aktivnostima, preventivnim i represivnim, širom Hrvatske. One uključuju 
kontrole vozila s fokusom na djecu putnike te informativno-edukativne akcije 
kao što su predavanja za roditelje u vrtićima i školama, manifestacije u zajednici 
na temu sigurnosti cestovnog prometa i druge. 

Uz predavanja za roditelje u vrtićima i školama, održana su i predavanja za 
patronažne sestre u Zagrebu te sudionike Pedijatrijske škole u Splitu o problemu 
ozljeda djece kao putnika, važnosti pravilnog korištenja autosjedalica te ulozi 
koju zdravstveni radnici igraju u promociji sigurnosti djece kao putnika.  

U travnju smo obilježili 200. pregled autosjedalica. Pregledi traju već više od 10 
godina zahvaljujući Rodinim volonterkama/ima, educiranim savjetnicima i 
savjetnicama o autosjedalicama koji su osigurali sigurniju vožnju tisućama 
mališana i nesumnjivo doprinijeli kontinuiranom padu broja stradale djece kao 
putnika u Hrvatskoj. Ukupno je tijekom 2015. g. održano 16 pregleda 
autosjedalica (Zagreb, Koprivnica, Split, Delnice i Slavonski Brod) na kojima je 
pregledano 238 autosjedalica. 

Proveli smo i istraživanje u kojoj mjeri vozači (ne)osiguravaju zaštitu djece u 
automobilima u Hrvatskoj. U devet hrvatskih gradova istraživali smo stanje 
sigurnosti djece u automobilima. Istraživanje je provedeno u Vinkovcima, 
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Osijeku, Sv. Ivanu Zelini, Krapini, Zagrebu, Zaprešiću, Rabu, Dubrovniku i Zadru 
te je obuhvatilo 1.320 automobila s ukupno 1.764 djece. 
Rezultati istraživanja znatno se razlikuju od mjesta do mjesta, a pokazuju da se 
svako drugo dijete u Hrvatskoj prevozi u automobilu u potpunosti nezaštićeno. 
Unatoč zakonu koji propisuje obavezno korištenje sigurnosnog pojasa kod 
svakog putnika, a kod djece korištenje dječje autosjedalice ili pomoćnog 
postolja,samo 40% djece vezano je sustavom koji odgovara njihovom uzrastu. 
 
Također smo završili analizu ankete o prijevozu djece u automobilima koja je 
provedena krajem 2014. g. među roditeljima s djecom vrtićkog uzrasta uz 
dozvolu vrtića u 20 lokalnih zajednica širom Hrvatske. Među roditeljima koji su 
ispunili anketu vidljiv je visok stupanj osviještenosti o važnosti korištenja 
autosjedalica u prijevozu djece kao i visoka zainteresiranost za sudjelovanje u 
aktivnostima kao što su Rodini pregledi autosjedalica i predavanja o 
autosjedalicama. 
 
Tijekom 2015. u Zagrebu je provedena obuka novih instruktorica i instruktora za 
savjetovanje o autosjedalicama, kao i novih volontera u savjetovanju o 
autosjedalicama. Oni su, uz već postojeće savjetnice i uz gore navedene 
aktivnosti, svakodnevno savjetuju roditelje i odgovaraju na njihove upite o 
autosjedalicama putem elektroničkih alata i društvenih medija. Ukupno je putem 
Facebook grupe Rodini savjeti o autosjedalicama, Rodina foruma i elektronske 
pošte odgovoreno na oko 500 upita roditelja vezanih za važnost i pravilno 
korištenje autosjedalica. Nastavno na već uspostavljenu suradnju s različitim 
institucijama u Srbiji u području sigurnosti djece u prometu, Rodina predstavnica 
održala je predavanje za studente i profesore Prometnog fakulteta Beogradskog 
sveučilišta, a dvije predstavnice Centra za promociju sigurnosti prometa iz 
Novog Sada sudjelovale su u Rodinoj obuci instruktorica i instruktora za 
savjetovanje o autosjedalicama koja je održana u Zagrebu. 
 
 

Prava roditelja, obitelji i djece 

http://www.roda.hr/udruga/programi/prava-roditelja-obitelji-i-djece/ 
 
U sklopu programa izrađena su dva informativna plakata o specifičnim pravima 
trudnica i očeva. 
Kako bismo upoznale zaposlene trudnice s obvezom poslodavca da im omogući 
jedan plaćeni dan mjesečno za liječničke preglede (pravo može se iskoristiti 
jednokratno ili višekratno, raspodjelom sati tijekom mjeseca, u dogovoru s 
poslodavcem), kreirale smo plakat koji možete preuzeti s portala. 
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Nalazi istraživanja u sklopu projekta Budi tata o stavovima poslodavaca i očeva o 
korištenju roditeljskog dopusta za očeve, potaknuli su nas da kroz projekt Budi 
tata kreiramo plakat koji ćemo distribuirati poslodavcima, a koji će podjednako 
informirati i poslodavce i roditelje o mogućnosti korištenja dva neprenosiva 
mjeseca roditeljskog dopusta za očeve. I ovaj plakat je moguće preuzeti s 
portala. 
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Projekt ma#me 

http://www.roda.hr/udruga/projekti/mame/ 
 
Projekt ma#me - Osnaživanje zatvorenica za roditeljsku ulogu i uključivanje na 
tržište rada, financira Europska unija u okviru IPA instrumenata predpristupne 
pomoći, IV komponenata - Razvoj ljudskih potencijala, druga verzija. Ukupna 
vrijednost mu je 109.482,40 eura, a Europska unija financira 93.060,04 eura. 
 
Velik broj aktivnosti projekta ma#me odvijao se tijekom 2015. godine koja je 
započela okruglim stolom Zatvorenice majke - #perspektiva# na kojem su 
predstavljeni i izabrani (nagrađeni) studentski radovi na temu prava i potreba 
zatvorenika/ca roditelja, njihovih obitelji, a posebno djece. 
U siječnju je objavljen i poziv nakladnicima dječje literature za doniranje dječjih 
knjiga za potrebe provođenja aktivnosti sa zatvorenicama čija su djeca van 
zatvora. Čitalački program za zatvorenice i djecu jedna je od inovativnih 
aktivnosti projekta kakva se nije provodila dosad u hrvatskim zatvorima, majke 
u Kaznionici čitaju i snimaju izabrane knjige i slikovnice svojoj malodobnoj djeci, 
a zatim knjigu i DVD, svojevrsnu zvučnu slikovnicu sa zapisom svojeg glasa šalju 
djeci kao poklon. Roda je osigurala računalnu opremu za snimanje priča, knjige i 
slikovnice, medije za pohranu zvuka te sredstva za slanje paketa za sve 
zatvorenice, majke malodobne djece u Kaznionici. 
Brojni nakladnici su donirali svoje knjige za ovaj projekt: Veble, Školska knjiga, 
Egmont, Mozaik, Alfa, Ibis grafika, Izvori, Ljevak, Sipar i udruga Centar za 
građansku hrabrost. 

Ilustraciju za DVD Zajedno u svijetu priča donirala je za čitalački program 
ilustratorica Branka Hollingsworth. 

Ovaj je program s veseljem i zanimanjem prihvaćen i od strane zatvorenica, ali i 
obitelji koje skrbe za njihovu djecu. 

Tijekom veljače i ožujka 2015. u Kaznionici u Požegi je partnerska institucija 
HZZ – Područni ured Požega održala ciklus od četiri radionice s ciljem 
osposobljavanja zatvorenica za aktivniju ulogu na tržištu rada. Na radionicama 
je sudjelovalo šest zatvorenica koje su stekle znanja o izvorima informacija pri 
traženju posla, pisanju životopisa i molbe za posao te razgovoru s potencijalnim 
poslodavcima.  

U svibnju smo objavile da smo u okviru projekta MA#ME rezervirale sredstva za 
sufinanciranje posjeta maloljetne djece majkama u Kaznionicu u Požegi. Do 
kraja godine, ovu je mogućnost iskoristilo 36 djece, a ostvaren je ukupno 161 
posjet. 
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Tijekom svibnja, održane 
cjelodnevne psihoedukativne radionice za tretmansko osoblje i pravosudne 
policajke/policajce koji sudjeluju u pripremi ili realizaciji posjeta maloljetne djece 
roditeljima na izdržavanju zatvorske kazne. Pro
doživjeli kao iskustvo koje će im koristiti u daljnjem radu, ali i u njihovom 
roditeljstvu te navode da bi radionice preporučili svojim kolegama.

Prvog tjedna u lipnju obilježile smo i Europski tjedan djece čiji su roditelji u
zatvoru. 

U srpnju je predstavljena knjiga Roditeljstvo iza rešetaka 
zatvorenica, nastala u sklopu projekta.

U listopadu je održan okrugli stol Stanje prava zatvorenica u hrvatskom 
pravosudnom sustavu, s ciljem pokretanja rasprave među ključ
institucijama, pravobraniteljstvima, organizacijama civilnoga društva i medijima, 
o stanju prava zatvorenica u hrvatskom pravosudnom sustavu te o posebnim 
izazovima s kojima se susreću žene zatvorenice u postupku suđenja, izvršenja 
kazne zatvora, probacijskog nadzora i resocijalizacije.

U 2015. Objavljeni su i rezultati istraživanja Stavovi građanki i građana o 
proizvodnji i uslugama zatvorenika koje je proveo Ipsos Puls u 2014.  Ovo 
istraživanje je dio projekta MA#ME 
ulogu i uključivanje na tržište rada i dio razvoja društvene inovacije „Rešetke 
nisu prepreke" koja ima za cilj razvoj gospodarskih djelatnosti u kaznionicama i 
zatvorima u Hrvatskoj. 

Projekt završava početkom veljače 2016. godine

 

Roda, Godišnji izvještaj o radu, 2015. 

Tijekom svibnja, održane su u Kaznionici i zatvoru u Požegi održane dvije 
cjelodnevne psihoedukativne radionice za tretmansko osoblje i pravosudne 
policajke/policajce koji sudjeluju u pripremi ili realizaciji posjeta maloljetne djece 
roditeljima na izdržavanju zatvorske kazne. Provedene radionice sudionici su 
doživjeli kao iskustvo koje će im koristiti u daljnjem radu, ali i u njihovom 
roditeljstvu te navode da bi radionice preporučili svojim kolegama.

Prvog tjedna u lipnju obilježile smo i Europski tjedan djece čiji su roditelji u

U srpnju je predstavljena knjiga Roditeljstvo iza rešetaka - priče bivših 
zatvorenica, nastala u sklopu projekta. 

U listopadu je održan okrugli stol Stanje prava zatvorenica u hrvatskom 
pravosudnom sustavu, s ciljem pokretanja rasprave među ključnim akterima, 
institucijama, pravobraniteljstvima, organizacijama civilnoga društva i medijima, 
o stanju prava zatvorenica u hrvatskom pravosudnom sustavu te o posebnim 
izazovima s kojima se susreću žene zatvorenice u postupku suđenja, izvršenja 

ora, probacijskog nadzora i resocijalizacije. 

U 2015. Objavljeni su i rezultati istraživanja Stavovi građanki i građana o 
proizvodnji i uslugama zatvorenika koje je proveo Ipsos Puls u 2014.  Ovo 
istraživanje je dio projekta MA#ME – Osnaživanje zatvorenica za roditeljsku 
ulogu i uključivanje na tržište rada i dio razvoja društvene inovacije „Rešetke 
nisu prepreke" koja ima za cilj razvoj gospodarskih djelatnosti u kaznionicama i 

Projekt završava početkom veljače 2016. godine. 
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su u Kaznionici i zatvoru u Požegi održane dvije 
cjelodnevne psihoedukativne radionice za tretmansko osoblje i pravosudne 
policajke/policajce koji sudjeluju u pripremi ili realizaciji posjeta maloljetne djece 

vedene radionice sudionici su 
doživjeli kao iskustvo koje će im koristiti u daljnjem radu, ali i u njihovom 
roditeljstvu te navode da bi radionice preporučili svojim kolegama. 

Prvog tjedna u lipnju obilježile smo i Europski tjedan djece čiji su roditelji u 

priče bivših 

U listopadu je održan okrugli stol Stanje prava zatvorenica u hrvatskom 
nim akterima, 

institucijama, pravobraniteljstvima, organizacijama civilnoga društva i medijima, 
o stanju prava zatvorenica u hrvatskom pravosudnom sustavu te o posebnim 
izazovima s kojima se susreću žene zatvorenice u postupku suđenja, izvršenja 

U 2015. Objavljeni su i rezultati istraživanja Stavovi građanki i građana o 
proizvodnji i uslugama zatvorenika koje je proveo Ipsos Puls u 2014.  Ovo 

za roditeljsku 
ulogu i uključivanje na tržište rada i dio razvoja društvene inovacije „Rešetke 
nisu prepreke" koja ima za cilj razvoj gospodarskih djelatnosti u kaznionicama i 

 



 

Roditelji u akciji - Roda, Godišnji izvještaj o radu, 2015. 17 
 

 

Projekt VIZIJE 

http://www.roda.hr/udruga/projekti/vizije/ 
 
Projekt VIZIJE - VolonterI Za rodItelJe i djEcu, još jedan koji financira Europska 
unija u okviru IPA instrumenata predpristupne pomoći, IV komponenata - Razvoj 
ljudskih potencijala, bio je u punom zamahu baš u 2015. Godini.  
 
Tijekom travnja i lipnja, održane su edukacije za volonterke u projektu.  
U Osijeku je održana edukacija za 36 (budućih) volonterki u Vizijama. Tom smo 
prilikom upoznali volontere/ke s njihovim pravima koja proizlaze iz Zakona o 
volonterstvu, s Etičkim kodeksom volontera i Potvrdom o stečenim 
kompetencijama tijekom volontiranja. Nastavili smo nešto konkretnije s 
izlaganjem o osnovama bontona i komunikaciji s osobama s invaliditetom uz 
mnoštvo primjera iz prakse, nakon čega je uslijedilo izlaganje o savjetodavnim 
vještinama u radu s roditeljima. Kroz vješto isprepletenu teoriju i praksu te 
različite zanimljive vježbe i igre, svi smo se vjerojatno zapitali kako se uopće još 
razumijemo kada se komunikacija u kojoj se međusobno razumijemo doima tako 
složenom. Edukacija je završila korisnim izlaganjima o odgovornom roditeljstvu i 
razvojnim potrebama djece u različitoj dobi. Kako bismo lakše razumjeli roditelje 
dobro je znati ponešto i o potrebama djece jer upravo je zadovoljenje potreba 
djece jedan od najvećih izazova u roditeljstvu. 
Na drugoj radionici, održanoj u Vukovaru, željele smo upoznati naše 
volontere/ke s različitim potrebama i poteškoćama s kojima se susreću obitelji te 
smo u goste pozvale volonterke i stručnjakinje koje su govorile o svom bogatom 
iskustvu u radu s udomiteljskim obiteljima, obiteljima s djecom s teškoćama u 
razvoju, maloljetnim trudnicama i majkama te obiteljima koje koriste usluge 
socijalne samoposluge u Vukovaru.  
 
U sklopu projekta Vizije – VolonterI Za rodItelJe i djEcu u Osijeku je 3. prosinca 
2015. obilježen Međunarodni dan volontera. 
Volonterke koje su na projektu sudjelovale proteklih godinu dana u radu 
mobilnih timova, radeći s djecom i roditeljima, ponovno su se okupile, a ovaj put 
povodom dodjele potvrda o stečenim kompetencijama, preporuka te razmjene 
iskustava s terena. 
Nakon predstavljenih rezultata projekta, kojim su upravo volonterke pridonijele 
velikim dijelom, predstavljena je publikacija Potrebe roditelja i pružanje usluga 
roditeljima koji podižu djecu u otežanim okolnostima koja uz javnopolitički okvir 
Europske unije i međunarodnih organizacija sadrži vrijedne rezultate 15 fokus 
grupa na kojima je tijekom 2015. sudjelovalo preko 20 volonterki u Virovitičko-
podravskoj, Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Istarskoj županiji. 
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Tijekom 2015. Vrlo su zaposleni bili i mobilni timovi volonterki i mentorica. 

U  Osječko – baranjskoj županiji mobilni tim je djelovao u razdoblju 20. veljače 
do 2. lipnja 2015. godine u Osijeku, Belom Manastiru, Kneževim Vinogradima, 
Čepinskim Martincima i Bistrincima. Mobilni timovi izašli su na teren ukupno 15 
puta (po dva puta u Osijek i Čepinske Martince, tri puta u Bistrince i po četiri 
puta u Beli Manastir i Kneževe Vinograde), a u njihov rad je bilo uključeno šest 
volonterki i tri stručne mentorice (socijalna radnica, pravnica i psihologinja).  

U Virovitičko-podravskoj županiji mobilni tim je djelovao u razdoblju od 5. 
ožujka do 29. svibnja 2015. godine u Virovitici i Orahovici. Mobilni tim se sastao 
13 puta, a u njegov rad je bilo uključeno šest volonterki i jedna stručna 
mentorica (socijalna radnica).  

U Vukovarsko - srijemskoj županiji mobilni tim je djelovao u razdoblju od 30. 
ožujka 2015. do 2. lipnja 2015. godine u Vinkovcima, Starim Jankovcima, Otoku 
i Vukovaru. Mobilni timovi su se sastali i izašli na teren ukupno 31 put, a u 
njihov rad je bilo uključeno sedam volonterki, jedan volonter i dvije stručne 
mentorice (socijalne radnice).  

Mobilni timovi ostvarili su suradnju s brojnim udrugama na terenu. 

Projekt završava u ožujku 2016. godine. 
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Projekt Kaleidoskop  

http://www.roda.hr/udruga/projekti/kaleidoskop/ 
 
Krajem 2015. Započele smo s provedbom projekta Kaleidoskop - unapređenje 
prava djece u različitim obiteljima za tolerantnije i raznovrsno društvo, s ciljem 
unapređenja zaštite ljudskih prava jednoroditeljskih i posvojiteljskih obitelji i 
životnih partnerstava s djecom i njihovog pristupa njihovim pravima. 

Projekt financira Europska unija u okviru programa IPA, komponenta Pomoć u 
tranziciji i izgradnja institucija za 2012. godinu. Projekt je ugovoren u sklopu EU 
programa dodjele bespovratnih sredstava IPA 2012 Jačanje kapaciteta 
organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU 
u ostvarenju ljudskih prava. Ugovorno tijelo je Središnja agencija za financiranje 
i ugovaranje, a projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH. 

Ukupna vrijednost projekta je 157.430,00 eura, a Europska unija financira 
149.558,50 eura, što iznosi 95% ukupne vrijednosti projekta. 

Specifični ciljevi projekta su: 

1. Osigurati primjenu ljudskih prava jednoroditeljskih i posvojiteljskih obitelji 
te životnih partnerstava s djecom kroz zagovaračke akcije usmjerene 
jačanju međusektorske suradnje OCD-ova, javne uprave i relevantnih 
institucija. 

2. Povećati pristup zakonskim i socijalnim pravima jednoroditeljskih i 
posvojiteljskih obitelji te životnih partnerstava s djecom kroz obrazovanje, 
podršku i osnaživanje. 

3. Povećati svijest građana, jednoroditeljskih i posvojiteljskih obitelji, 
životnih partnerstava s djecom, javnih institucija i OCD-ova o pravima i 
potrebama djece u različitim obiteljima, kroz jačanje kapaciteta i javne 
kampanje. 

 
A ostvarit ćemo ih provodeći sljedeće aktivnosti: 

● Zagovaranje poboljšanja prava djece u različitim obiteljima kroz razvoj 
preporuka za njihovo primjenjivanje. 

● Izgradnja kapaciteta volontera, organizacija civilnog društva i javnih 
institucija usmjerenih na poboljšanje prava djece u različitim obiteljima 
putem programa obuke "Sve obitelji su jednake u svojoj različitosti". 

● Edukacija i podrška jednoroditeljskih i posvojiteljskih obitelji te životnih 
partnerstava s djecom u zaštiti i ostvarivanju njihovih prava. 

● Podizanje svijesti o ljudskim pravima jednoroditeljskih i posvojiteljskih 
obitelji te životnih partnerstava s djecom putem javnih kampanja. 
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U okviru projekta, predvidjele smo zapošljavanje pravnice koja će raditi na 
provođenju projekta, ali i pomoći volonterkama u odgovaranju na pravna pitanja 
korisnica i korisnika. 

Projekt traje do svibnja 2017. godine. 

 
 

Projekt Budi tata 

http://www.roda.hr/udruga/projekti/budi-tata/ 
 
Tijekom 2015. godine, odvijala se glavnina aktivnosti dva Budi tata projekta; 
Budi tata - iskoristi pravo na roditeljski dopust i Budi tata - tvoja uloga je važna.  
Budi tata - iskoristi pravo na roditeljski dopust, koji je financirao Ured za ljudska 
prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, bio je više 
usmjeren na poslodavce s ciljem unapređenja stanja prava zaposlenih očeva na 
korištenje roditeljskog dopusta. 
U sklopu projekta, provedena je anketa za poslodavce Očevi na roditeljskom 
dopustu, o stavovima poslodavaca o korištenju roditeljskog dopusta od strane 
očeva. Izrađeno je i izvješće o stanju prava očeva na korištenje roditeljskih 
dopusta u Hrvatskoj s osvrtom na praksu u 9 odabranih zemalja EU (Austrija, 
Danska, Estonija, Island, Litva, Njemačka, Portugal, Slovenija i Švedska). 
Izrađen je i plakat koji promovira očevo pravo na dio roditeljskog dopusta. 
U svibnju je u Bjelovaru organiziran i okrugli stol Očevi na roditeljskom dopustu, 
na kojem smo nastojale odgovoriti na brojna pitanja vezana uz temu odlaska 
očeva na roditeljski dopust, s ciljem informiranja i educiranja o važnosti i 
dobrobitima aktivnog uključivanja oca u brigu o djetetu od prvog dana, te 
mijenjanja svijesti i stavova javnosti o ulozi muškaraca u obitelji i duboko 
ukorijenjenih stereotipa o rodnoj podijeljenosti uloga. 
 
Budi tata - tvoja uloga je važna projekt je financiran od Ministarstva socijalne 
politike i mladih, a koji je bio usmjeren na jačanje kompetencija očeva za 
preuzimanje aktivne uloge u njezi i skrbi za djecu. 
Uz brojne edukativne tekstove i materijale namijenjene tatama, osmišljena je 
radionica za tate (buduće i novopečene) za čije su vođenje educirani očevi. 
Provedene su tri radionice u kojima su tate prenosili tajne očinstva mladim i 
budućim tatama. 
U sklopu projekta su nastali i prvi podcasti - snimljeni razgovori s tatama na 
različite teme koje se tiču očeva.  
 
Četvrti projekt u nizu, također financiran od Ministarstva socijalne politike i 
mladih, namijenjen je osnaživanju očeva. Budi tata - aktivno sudjeluj u odgoju 
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djece, započet je krajem 2015. godine i većina aktivnosti odvijat će se tijekom 
2016. godine. 
 
 
 
 

Projekt Razmisli pa klikni (2014-2015) 

http://www.roda.hr/udruga/projekti/razmisli-pa-klikni/ 
 
Razmisli pa klikni je projekt kojim se Roda počela baviti temom sigurnosti na 
internetu. Svrha ovog projekta jest učiniti internet poticajnim i sigurnim alatom 
za djecu kroz ostvarenje nekoliko ciljeva: 

● Pružanje djeci znanja i svijesti koja im je potrebna da bi prepoznali i 
izbjegli opasne radnje i situacije na internetu i, u susretu s njima, reagirali 
na odgovarajući način; 

● Jačanje komunikacije djece i roditelja kako bi se u rizičnim situacijama 
djeca obratila roditeljima za savjet i pomoć, te jačanje roditeljskih 
kompetencija kako bi na takve zahtjeve mogli ispravno odgovoriti; 

● Širenje i jačanje suradnje institucija, organizacija i stručnjaka koji se bave 
zaštitom djece s ciljem povećanja sigurnosti djece na internetu. 

Tijekom projekta, provele smo anketu među djecom i roditeljima o navikama 
korištenja interneta, o stavovima i navikama, saznale smo i putem fokus grupa 
koje smo provele s djecom i roditeljima. Svi rezultati prikazani su i objavljeni na 
portalu. 

Kreirani su (i distribuirani po pulskim školama, ali i puno šire, zainteresiranim 
školama) letci namijenjeni djeci i, posebno, roditeljima, infografike-bookmarci sa 
zanimljivo osmišljenim edukativnim sadržajem o načinim akomunikacije na 
internetu, a uz pomoć B1 plakat, infografika je u obliku plakata distribuiran apo 
školama diljem Hrvatske. 

Jedna od aktivnosti je bila i izrada edukativnih filmova o sigurnosti na internetu 
koje smo izradile u suradnji s partnerom projekta, Pulskom filmskom tvornicom. 
U izradi filmova (dostupni na portalu i na Rodinom YouTube kanalu) sudjelovala 
je naša Andrea Grkovski Zimet sa svojom filmskom grupom OŠ Dubovec, te 
štićenici Doma za odgoj djece i mladeži iz Pule. 

Tijekom provođenja projekta, ostvarile smo brojne korisne kontakte i razvile 
nove ideje za nastavak projekta. 
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Projekt Čitalački program za roditelje i djecu u 
kaznionicama (2015-2016) 

http://www.roda.hr/udruga/projekti/citalacki-program-za-roditelje-i-djecu-u-kaznionicama/ 
 
Čitalački program za roditelje i djecu u kaznionicama, još je jedan projekt koji 
financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. 
 
Prema ideji programa, očevi će u zatvoru dobiti slikovnice i knjige, među kojima 
će izabrati priču za svoju djecu. Priču će čitati obraćajući se svome djetetu, a 
osoblje zatvora trebalo bi pomoći da se to snimi i da se snimka, uz posredovanje 
Rode, pošalje djetetu.  

Riječ je o vrlo poticajnom načinu jačanja ili ponovnog uspostavljanja narušenih 
veza s očevima, osobito u djetetovoj ranoj dobi. S jedne strane, on je prilika za 
osnaživanje roditeljskih kompetencija očeva, koji će na taj način moći naučiti i 
doživjeti koliko su njihova slika i glas djetetu važni. On je i prilika da – premda 
su u zatvoru – učine nešto za svoje dijete i budu na poseban način i dalje 
prisutni u djetetovom životu. S druge strane, djetetu to pruža mogućnost 
osvješćivanja očeva lika i glasa, produljenje kontakta s njim, makar i virtualnog, 
koji omogućuje da "budu s tatom" kad god požele, odnosno kad god mogu 
poslušati snimku, da se u različitim prilikama mogu podsjetiti da otac misli na 
njih i da ih voli.  

Prema kreiranom planu, održat ćemo predavanja namijenjena zatvorenicima na 
kojima ćemo ih upoznati s važnošću čitanja naglas zbog ostvarivanja bliskog 
odnosa s djecom i za razvoj čitalačkih vještina i bolji školski uspjeh djece, te ih 
upoznati s metodologijom provedbe ove aktivnosti i motivirati ih na sudjelovanje 
u ovoj aktivnosti. Educirat ćemo i pripremiti tretmansko osoblje na provođenje 
projektnih aktivnosti, te upoznati ih s važnošću čitanja naglas zbog ostvarivanja 
bliskog odnosa i za razvoj čitalačkih vještina. 

Očekujemo da će najmanje 100 očeva i 200 djece sudjelovati u čitateljskom 
programu i tako dobiti priliku povezati se kroz čitanje i slušanje odabranih 
slikovnica i priča naglas. 
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Projekt Psihosocijalna podrška ženama s 
invaliditetom u reproduktivnoj dobi (2015-
2016) 

http://www.roda.hr/udruga/projekti/psihosocijalna-podrska-zenama-s-invaliditetom-u-
reproduktivnoj-dobi/ 
 
Psihosocijalna podrška ženama s invaliditetom u reproduktivnoj dobi projekt je 
kojim smo se prvi put se obraćamo ženama s invaliditetom, s ciljem unapređenja 
njihova reproduktivnog zdravlja. 
 
Projekt će se većim dijelom provoditi u 2016. godini, a u sklopu projekta 
planirana je edukacija za volonterke i zdravstvene djelatnice za pružanje 
podrške trudnicama i majkama s invaliditetom, te za Rodine volonterke za 
savjetovanje i pružanje podrške ženama s invaliditetom tijekom trudnoće, 
poroda i babinja, a educirat ćemo i patronažne sestre za pružanje učinkovite 
podrške majkama s invaliditetom tijekom babinja. Edukaciju smo predvidjele i za 
asistentice žena s invaliditetom o vrstama podrške i oblicima edukacije vezanim 
uz reproduktivno zdravlje koju pružaju Rodine volonterke. 
Dio edukacija namijenjenih volonterkama, održan je već u 2015. Godini. 
 
U okviru projekta, prilagodit ćemo naše edukativne materijale ženama s 
invaliditetom (npr. Izraditi audio brošure, te film Mliječna staza prevesti na 
hrvatski znakovni jezik i tako ga prilagoditi gluhim i nagluhim ženama). 
Također, planiramo savjetovati i educirati trudnice i majke s invaliditetom, kako 
bismo im olakšale ionako vrlo zahtjevan i izazovan period u životu, tijekom kojeg 
rijetko imaju adekvatnu podršku.  
 
Projekt traje do lipnja 2016. a financira ga Ministarstvo zdravlja Republike 
Hrvatske. 
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Realizacija nagrađene društvene inovacije  

Rešetke nisu prepreke  

http://www.roda.hr/udruga/projekti/resetke-nisu-prepreke/ 
 
Iz iskustava i podataka do kojih smo došle provodeći projekt koji se bavi 
potrebama i pravima djece čiji su roditelji u zatvorima, osmislile smo društvenu 
inovaciju Rešetke nisu prepreke, koja je na natječaju Nacionalne zaklade za 
razvoj civilnog društva u prosincu 2014. godine osvojila prvu nagradu. 
 
Zbog svoje inovacije u rješavanju društvenog problema, ovaj je prijedlog dobio 
spomenutu nagradu, u iznosu od 30.000,00 kuna, i s rokom za realizaciju do 30. 
lipnja 2015. U navedenom roku Roda trebale smo osmisliti proizvod koji bi se 
mogao izrađivati u pogonima Kaznionice, te osmisliti brend pod kojim bi se 
proizvod plasirao na tržište. 

U svrhu što kvalitetnije realizacije prve faze ove inovacije, za podršku smo se 
obratile Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Oni su prihvatili 
suradnju i osmislili radionicu na kojoj će 12 studentica dizajna, zajedno sa 
zatvorenicama Kaznionice u Požegi, uz stručno vodstvo mentorica i savjete 
roditelja, članica udruge Roda, osmisliti proizvode za ciljanu skupinu, te brend i 
ambalažu. Radionica se održala u Kaznionici i zatvoru u Požegi od 4. do 8. 
svibnja 2015. godine, a rezultirala je dizajnom i izradom osam proizvoda 
namijenjenih trudnicama, roditeljima i maloj djeci, a u procesu su ravnopravno, 
u cjelodnevnom zajedničkom radu sudjelovale zatvorenice Kaznionice, studentice 
i mentorice sa Studija dizajna i roditelji iz udruge RODA. 

Ovu društvenu inovaciju prijavile smo na Međunarodni festival dizajna Dan D, čiji 
je žiri prepoznao izvrsnost društvene inovacije i proizvoda kreiranih u projektu 
Rešetke nisu prepreke i nagradio studentice Studija dizajna pri Arhitektonskom 
fakultetu u Zagrebu trećom nagradom. Osim nagrađenih studentica, ovu izvrsnu, 
kreativnu ekipu činilo je i nekoliko mentorica i zatvorenica, koje su sudjelovale u 
petodnevnoj radionici u okviru razvoja društvene inovacije Rešetke nisu 
prepreke održanoj u Kaznionici u Požegi. 

Studij dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dodijelio je 
priznanje za projekt-radionicu Rešetke nisu prepreke grupi autorica - studentica 
Studija dizajna. 

U potrazi za izvorom financiranja ove inovativne ideje, prijavile smo se na 
natječaj za društvene inovacije Europske komisije na kojem smo, između 1400 
natjecatelja odabrane kao polufinalistice. 
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Zajedno s ostalih 29 polufinalista, predstavnice Rode, Ivana Zanze i Daniela 
Drandić sudjelovale su u rujnu na mentorskoj akademiji za društvene inovacije u 
Beču i to s ciljem razvoja svojih ideja s pomoću posebno prilagođene potpore i 
radionica. 

Na kraju nismo odabrane u prve tri, nagrađene ideje pa smo 2015. ispratile 
tražeći izvore financiranja za realizaciju ove inovativne poslovne ideje. 
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Podrška tijekom izbjegličke krize 

 
U periodu od 16.9.2015. do 16.1.2016. više od pola milijuna izbjeglica prošlo je 
kroz Hrvatsku. Polovicu su činili žene i djeca. 
 
Na prve znakove krize, Rodine savjetnice za dojenje i volonterke, prepoznale su 
potrebu za specifičnom podrškom i pomoći upravo majkama s malom djecom. 
Uputivši se u tranzitni centar Opatovac, odmah su preuzele brigu o majkama s 
malom djecom, pružajući savjete o tome kako održati ili potaknuti dojenje koje u 
kriznim situacijama poput ove može značiti razliku između života i smrti djeteta, 
a preuzele su i savjetovanje i majki, ali i volontera ostalih organizacija koje su 
pružale pomoć izbjeglicama, o sigurnom načinu korištenja ostale hrane 
namijenjene djeci (poput mliječnih formula). 
 
Istovremeno, aktivirale smo se putem društvenih mreža i pokrenule masu 
roditelja koji nas prate u prikupljanje humanitarne pomoći za roditelje i djecu 
koji su se našli na Balkanskoj ruti. 
Nakon što je u Slavonskom Brodu otvoren Zimski prihvatno-tranzitni centar, 
Rodine savjetnice za dojenje su nastavile volontirati na novoj lokaciji, u Centru 
za majku i dijete u sklopu kampa. Istovremeno su razvile model 24-satne 
podrške dojenju koji je bio prilagođen uvjetima u kampu. 

U suradnji s brojnim humanitarnim organizacijama iz regije, prikupljale smo 
odjeću i opremu za djecu i roditelje. U akciju su se uključili i brojni simpatizeri 
Rode koji su pomagali u transportu robe na mjesta s kojih se dijelila 
izbjeglicama. 
Prikupljale smo i nosiljke za djecu, kako bismo olakšale prolaz roditelja s malom 
djecom cijelom rutom. Velik dio nosiljki, u suradnji s drugim organizacijama, 
odvožen je u Makedoniju i na granicu s Grčkom, kako bi se roditeljima čim prije 
na njihovoj ruti olakšao put s djecom. 
 
Tijekom rujna 2015. godine, društveno poduzeće Brodoto pokrenulo je u 
partnerstvu s udrugom RODA i Kamensko, te filmskim inkubatorom Blank i foto 
kolektivom Kamerades, crowdfunding kampanju Lighten the Load of Syrian 
Mothers (Olakšajmo teret sirijskim majkama (i očevima)). 

Cilj je bio prikupiti $2300 i financirati izradu 100 nosiljki za djecu koja se s 
roditeljima kreću izbjegličkom rutom. Cilj kampanje postignut je u prvih sat 
vremena pokretanja crowdfunding kampanje, a akcija je nastavljena do 7. 
listopada, do kad su donacije gotovo 6 puta premašile inicijalno potreban iznos.  
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Od prikupljenih sredstava, sašiveno je 500 Me

Dio je podijeljen roditeljima u Centru za majku i dijete u sklopu Zimskog 
prihvatno-tranzitnog centra u Slavonskom Brodu, a dio je poslan u Grčku, na 
otok Samos, kako bi dospio u ruke roditelja čim prije i olakšao im veći dio

Kvalitetu i vrijednost ovog angažmana prepoznao je i UNICEF te je uskoro 
dogovorena suradnja u kojoj je UNICEF financijski podržao i pomogao održivost 
razvijenog modela 24-satne podrške dojenju. Rezultat te suradnje je 10 osoba 
zaposlenih preko javnih radova koje u kampu rade 24/7 kao podrška i pomoć 
majkama s malom djecom. Dio njih su savjetnice za dojenje, a dio njih pruža 
humanitarnu pomoć i podršku majkama s malom djecom.
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Podružnice 

 
Naše su volonterke širom Hrvatske visoko motivirane da što više aktivnosti 
dovedu u svoje mikro-okruženje i obogate edukativnim sadržajima roditeljsku 
svakodnevicu. 
 

Dubrovnik 
Dubrovačka podružnica je i u 2015. organizirala Male škole dojenja, Radionice o 
platnenim pelenama, Rodine radionice za trudnice i Preglede autosjedalica. Mala, 
ali vrijedna ekipa također je osigurala sredstva za distribuciju Rodinih 
edukativnih materijala dubrovačkim roditeljima. Rodine aktivnosti već nekoliko 
godina financijski podržava grad Dubrovnik i time pokazuje da je vrijednost 
našeg rada prepoznata i cijenjena.  
Sve navedene Rodine aktivnosti, provođene su kroz tri projekta: Autosjedalice - 
uvijek i bez iznimke, Rodina pusa Dubrovniku  i Zelena pelena. 
 

Zadar 
Zadarska ekipa može se izbrojiti na prste jedne ruke, ali su vrlo aktivne i 
motivirane te su u 2015. uspjele organizirati Radionice o platnenim pelenama na 
redovitim trudničkim tečajevima u OB Zadar. Roda je također pomogla OB Zadar 
da pronađe donatora koji je u 2015. donirao rodilištu bežični CTG uređaj. Osim 
rada s trudnicama, u Zadru se u 2015. organizirani i pregledi autosjedalica. 
 

Istra 
Istarska podružnica već nekoliko godina surađuje s drugim udrugama na 
poluotoku pa je ta suradnja nastavljena i u 2015. Godini. U sklopu projekta Od 
trbuščića do roditelja s Društvima naša djeca Pazin i Poreč organizirale smo Male 
škole dojenja i Radionice o platnenim pelenama u tim gradovima. Kroz isti 
projekt financirao se tisak i distribucija edukativnih materijala za roditelje u ta 
dva grada.  
U 2015. s partnerima i suradnicima iz Istre (Grad Pula, DND Pazin i Poreč, Dom 
za odgoj djece i mladeži u Puli, Pulska filmska tvornica) Roda je provodila 
projekt Razmisli pa klikni, gdje su učenici i prosvjetni djelatnici iz Istre, ali i šire 
mogli naučiti o sigurnom korištenju interneta i sudjelovati u kreiranju 
informativnih i edukativnih materijala na ovu temu. 
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Konferencije i događanja 

 
U travnju smo organizirale dvije, već tradicionalne konferencije, od kojih je 
jedna imala veći regionalni i međunarodni značaj - u sklopu prePORODa je 
organizirana prva regionalna konferencija Ljudska prava u porodu za istočnu 
Europu.  

Na dvodnevnoj konferenciji Ljudska prava u porodu za istočnu Europu, koju smo 
organizirale s mrežom udruga Human Rights in Childbirth iz Nizozemske 
gostovalo je preko 150 ljudi iz 20 zemalja regije. Na konferenciji je dogovorena 
suradnja za narednih godinu dana na pitanjima koja se tiču cijele regije. 
Pojedina predavanja na konferenciji dala su priliku i mogućnost sudionicama da 
podignu svoje kapacitete za sudjelovanje u procesima donošenja odluka i 
izvještavanja (posebice za izradu izvješća u sjeni). 

Žene u istočnoj Europi su u vrlo sličnom položaju po pitanju prava u trudnoći, 
porodu i babinju stoga je suradnja vrlo važna. Odmah nakon konferencije su 
sudionice iz zemalja Višegrad (Slovačka, Češka, Mađarska i Poljska) dogovorile 
suradnju i poslale prijavu projekta za program Višegrad. Nakon predavanja o 
izvještavanju CEDAW odboru pri UN-u, Roda je u suradnji s udrugom CESI te 
Centrom za reproduktivna prava (CRR) iz Ženeve pripremila Izvješće u sijeni 
povodom periodičnog izvještaja Republike Hrvatske. Konačne preporuke za 
Hrvatsku su uključile skoro sve točke koje su Roda, CESI i CRR navele u svom 
izvješću u sjeni. 
 
Snimke konferencije prePOROD - Ljudska prava u porodu u istočnoj Europi su 
besplatno dostupne online na engleskom jeziku. 
 
Osma Rodina mliječna konferencija održana u Zagrebu 15. travnja 2015. 
godine je tradicionalno okupila stručnjake koji se bave dojenjem, savjetnice za 
dojenje (zdravstvene i laičke) te aktivistice.  
 
Na konferenciji je Grad Zagreb imao prilike predstaviti svoj Program poticanja 
dojenja u zajednici od 2015. do 2017. godine, u čijem je kreiranju važnu ulogu 
imala i Roda. 
Glavni gost konferencije, talijanski epidemiolog dr. Adriano Cattaneo iz Instituta 
za zdravlje majke i djece Burlo u Trstu, je govorio o istraživanju i provedbi 
programa Zajednice prijatelji dojenja u Italiji. 
Dr. Cattaneo je održao još dva predavanja, o opasnostima (pre)ranog uvođenja 
dohrane i o konkretnoj podršci koju zdravstveni djelatnici mogu i trebaju pružati 
majkama koje se susreću sa poteškoćama u dojenju. D 
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r. sc. Sofia Quintero Romero, također iz Instituta Burlo govorila je o metodi 
dojenja Biological Nurturing kao načinu pomoći majkama i djeci koja otežano 
uspostavljaju dojenje. 
 
 
Od domaćih stručnjakinja, dr. sc. Anita Pavičić Bošnjak predstavila je nova 
saznanja o dojenju i razvoju mikrobioma djeteta te njegov ogroman utjecaj na 
razvoj imunološkog sustava djeteta. IBCLC savjetnice za dojenje Ana Blažević, 
Dinka Barić i Alenka Bedenik te Rodina savjetnica za dojenje Ana Novina, 
govorile su o izazovima u uvođenju dohrane na terenu, o dužini dojenja i o 
utjecaju marketinga nadomjestaka za majčino mlijeko u pedijatrijskim 
ordinacijama na dojenje. 
Nakon konferencije, prikazan je film Mikroporod, film o mikrobiomu iz 
perspektive porođaja. Projekcija filma bila je otvorena za javnost. 
 
Snimke 8. Rodine mliječne konferencije su besplatno dostupne online na 
hrvatskom jeziku. 
 
 
 
 

eRODA - Portal, forum i društvene mreže 

 
Rodini portal i forum, ali i kanali na društvenim mrežama, koji su sve posjećeniji 
i aktivniji, i dalje su učinkovit servis svim programima i projektima udruge i 
većina naše svakodnevne komunikacije s krajnjim korisnicima, budućim i 
sadašnjim roditeljima, odvija se putem tih kanala. 
 
U sklopu institucionalne podrške, kompletno je obnovljen i redizajniran Rodin 
portal, koji je prilagođen novim trendovima i navikama korisnica i korisnika, 
optimiziran za tražilice i povezan s Rodinim kanalima na društvenim mrežama. 
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Izvješća i analize koje smo napravile 

 
http://www.roda.hr/udruga/dokumentacijski-centar/rodina-izvjesca-i-analize/ 
 
Tijekom 2015. Naše su članice samostalno ili u suradnji s različitim 
organizacijama koje se bave srodnim temama, izradile nekoliko izvješća i 
analiza: 
 
Stanje prava očeva na korištenje roditeljskog dopusta u Hrvatskoj 
 
U okviru projekta Budi tata - iskoristi pravo na roditeljski dopust, udruga RODA 
izradila je izvješće o stanju prava očeva na korištenje roditeljskih dopusta u 
Hrvatskoj s osvrtom na praksu u 9 odabranih zemalja EU (Austrija, Danska, 
Estonija, Island, Litva, Njemačka, Portugal, Slovenija i Švedska). 
Dopusti namijenjeni skrbi za djecu u europskim zemljama obično obuhvaćaju 
rodiljni dopust i roditeljski dopust, no sve je veći broj zemalja koje imaju i 
poseban "očev dopust". Dok je rodiljni dopust najčešće isključivo pravo majke, a 
roditeljski dopust pravo obaju roditelja, očev je dopust u mnogim europskim 
zemljama isključivo pravo očeva i omogućava im odsustvo s posla u razdoblju 
oko rođenja djeteta. Cilj je njegova uvođenja poticanje ravnopravnosti u ranoj 
brizi za dijete, ali i razvijanje kvalitetnijeg odnosa između oca i djeteta. 
U okviru tog izvješća objavljeni su i rezultati ankete za poslodavce o očevima na 
roditeljskom dopustu koju je udruga Roda provodila u suradnji s Hrvatskom 
udrugom poslodavaca i Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova. Anketa je 
provedena na uzorku od 73 ispitanika (48 žena i 25 muškaraca). Rezultati 
ankete pokazuju da ispitanici nisu dovoljno upoznati s roditeljskim i rodiljnim 
pravima te sa zakonodavstvom koji regulira ta prava. Polovina ispitanika smatra 
da bi trebalo produljiti vrijeme korištenja roditeljskog dopusta majkama i 
očevima. Odgovori na pitanja upućuju na to da će žene zaposlenice dobit veću 
podršku za odlazak na roditeljski dopust od očeva. Iako su se očevi tek u 
neznatnom postotku koristili pravom na roditeljski dopust, rezultati pokazuju da 
u velikom broju priželjkuju korištenje roditeljskog dopusta i da smatraju da bi 
obitelj i oni osobno imali određene prednosti zbog odlaska na roditeljski dopust. 
Nedostaci koje ističu su uglavnom financijske prirode (manji prihodi za obitelj) i 
problemi pri organizaciji poslovanja na radnom mjestu. 
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CEDAW izvještaj 
 
Na temelju informacija prikupljenih u Anketi o praksama u sustavu maternalne 
skrbi u Hrvatskoj (2015.) i informacija koje skupljamo kroz svoj rad u ovom 
području već nekoliko godina, Roda, Centar za edukaciju, savjetovanje i 
istraživanja (CESI) iz Zagreba te Centar za reproduktivna prava (CRR) iz Ženeve 
zajedno su pripremile Izvješće u sjeni koje je prezentirano tijekom periodične 
procjene Republike Hrvatske ispred Odbora za eliminaciju diskriminacije protiv 
žena pri Ujedinjenim narodima u Ženevi (CEDAW). 
 
U kolovozu 2015. CEDAW je izdao preporuke za Republiku Hrvatsku u kojima su 
uvažene skoro sve naše primjedbe iz izvješća u sjeni. 

 
 
Anketa roditelja o načinima prijevoza djece u dječji vrtić 
 
U jesen 2014. g. Roda je provela anketu među roditeljima s djecom vrtićkog 
uzrasta u 20 lokalnih zajednica širom Hrvatske (Pula, Sv. Ivan Zelina, Vinkovci, 
Zadar, Zagreb, Koprivnica, Samobor, Šibenik). Anketu je ispunilo 2.772 
roditelja, a odgovorima je obuhvaćeno oko 4.500 djece. Roditelji su ispunjavali 
anketu na dobrovoljnoj bazi te je tek dio roditelja u vrtićima koji su sudjelovali 
ispunio anketu. Stoga rezultati nisu reprezentativni za cijelu populaciju djece u 
vrtićima koji su sudjelovali u ovom istraživanju. 
 
Dvije trećine ispitanika (68%) navelo je da prevoze djecu do vrtića 
automobilom. Među njima, oko 90% roditelja navelo je da su u automobilu djeca 
uvijek vezana u autosjedalici, pomoćnom postolju, po uputama proizvođača, ili 
sigurnosnim pojasom. Iznimno, 77% roditelja djece u dobi 8-12 g. navode da je 
dijete uvijek vezano u autosjedalici ili pojasom, a 5% da je vezano ali ne uvijek.  
 
Samopouzdanje roditelja u pravilnost korištenja autosjedalice je izuzetno visoko: 
oko 95% roditelja smatra da autosjedalica koju koriste odgovara fizičkom 
razvoju njihovog djeteta, a oko 92% roditelja smatra da je autosjedalica 
ispravno pričvršćena i da je dijete pravilno vezano. Istovremeno, 
zainteresiranost za informacije i podršku postoji te je dvije trećine ispitanika 
(67%) izjavilo da bi došlo na besplatan pregled autosjedalica, a polovica 
ispitanika (49%) navela je da bi došla na besplatno predavanje o pravilnom 
korištenju autosjedalica. 
 
Rezultati su predstavljeni početkom 2015. godine. 
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Istraživanje o načinu prijevoza djece u automobilima 
 
U svibnju 2015. godine volonteri i volonterke udruge su u devet hrvatskih 
gradova proveli istraživanje o stanju sigurnosti djece u automobilima. 
Istraživanje je provedeno u Vinkovcima, Osijeku, Sv. Ivanu Zelini, Krapini, 
Zagrebu, Zaprešiću, Rabu, Dubrovniku i Zadru te je obuhvatilo 1.320 automobila 
s ukupno 1.764 djece. 

Cilj ovog istraživanja bio je snimiti sliku o načinima prijevoza djece u 
automobilima u Hrvatskoj. 

Rezultati istraživanja znatno se razlikuju od mjesta do mjesta, ali pokazuju da se 
svako drugo dijete u Hrvatskoj prevozi u automobilu u potpunosti nezaštićeno. 
Unatoč zakonu koji propisuje obavezno korištenje sigurnosnog pojasa kod 
svakog putnika, a kod djece korištenje dječje autosjedalice ili pomoćnog 
postolja, samo 40% djece vezano je sustavom koji odgovara njihovom uzrastu. 
 

Istraživanje Majčinstvo i žene s invaliditetom 

Udruga Roditelji u akciji - Roda započela je u rujnu 2015. s provedbom 
istraživanja "Majčinstvo i žene s invaliditetom" u partnerstvu s 
Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom, Hrvatskim savezom slijepih i 
Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske. Rezultati istraživanja biti će 
poznati do rujna 2016. kada će biti dostupni u elektroničkom i u tiskanom 
izdanju.Cilj ovog istraživanja je utvrditi čimbenike i okolnosti zdravstvene skrbi 
trudnica i rodilja s invaliditetom te potrebu za podrškom majčinstvu s 
invaliditetom kako bi se izradile preporuke svima zainteresiranima za 
unapređenje položaja trudnica, rodilja i majki s invaliditetom. 
Sva su izvješća objavljena i dostupna na Rodinom portalu. 
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Suradnje s državnim tijelima, institucijama, 
udrugama i zajedničke akcije 

 
Tijekom 2015. Roda je nastavila sudjelovati u radu Ženske fronte za radna i 
socijalna prava te je kao i prethodnih nekoliko godina sudjelovala u organizaciji 
skupa Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama (One billion rising) koji se 
održao 14. veljače 2015.  
 
Također, realizirana su brojna partnerstva i suradnje s udrugama i institucijama 
na više projekata.  
 
Na projektu Budi tata – ostvari pravo na roditeljski dopust ostvarena je suradnja 
s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova i Hrvatskom udrugom 
poslodavaca, a s udrugom Korak po korak partnerstvo je realizirano na projektu 
Budi tata – tvoja uloga je važna. 
 
Partneri na projektu Razmisli pa klikni bili su Dom za odgoj djece i mladeži u 
Puli, Pulska filmska tvornica i Vijeće za komunalnu prevenciju u Puli, a suradnici 
na projektu su bili Društvo naša djeca Pazin, Poreč, Udruga Ziid iz Umaga i 
filmska ekipa OŠ Dubovec iz Karlovca sa svojom voditeljicom, prof. Andreom 
Grkovski-Zimet. 
 
U partnerstvu sa Studijem dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, 
Središnjim uredom Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa i s 
Kaznionicom i zatvorom u Požegi Roda je pokrenula projekt Rešetke nisu 
prepreke (Bars are not Barriers). 
 
U provedbi EU projekta MA#ME ostvarena je suradnja s partnerskom udrugom 
Delfin iz Pakraca i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje iz Požege te suradnicima 
Pravobraniteljicom za djecu i Ministarstvom pravosuđa.  
 
Na EU projektu Vizije – volonteri za roditelje i djecu realizirano je partnerstvo s 
udrugama Organizacija za građanske inicijative - OGI iz Osijeka i S.O.S. – 
savjetovanje, osnaživanje, suradnja iz Virovitice te Centrima za socijalnu skrb, 
podružnice Obiteljski centri iz Virovitice, Osijeka i Vukovara. U okviru istog 
projekta ostvarena je suradnja s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom 
tijekom organizacije fokus grupa s majkama s invaliditetom. Tom je prilikom 
dogovorena suradnja na istraživanju Majčinstvo i žene s invaliditetom. Na istom 
je istraživanju Roda surađivala s Hrvatskim savezom slijepih i Zajednicom 
saveza osoba s invaliditetom Hrvatske.   
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Od rujna 2015. Roda surađuje s Udrugom Slijepih Zagreb i Savezom gluhih i 
nagluhih Grada Zagreba na provedbi projekta Psihosocijalna podrška ženama s 
invaliditetom u reproduktivnoj dobi koji će se provoditi do rujna 2016. 

Od studenog 2015. Roda tijesno surađuje s udrugama ADOPTA – Udruga za 
potporu posvojenju i LET – Udruga za unapređenje kvalitete življenja. Na istom 
je projektu realizirana suradnja s udrugom Zagreb Pride.   
 

Suradnje u okviru projekta Sigurno u autosjedalici 
 
Suradnja s Ministarstvom unutarnjih poslova 
 
U siječnju je proveden projekt obuke prometnih policajaca o sigurnosti djece kao 
putnika. Rodine trenerice i treneri za savjetovanje o autosjedalicama prenijeli su 
svoje znanje i vještine na 50 pripadnika hrvatske prometne policije, 
predstavnike svih policijskih uprava u Hrvatskoj. Ova inicijativa održana je u 
suradnji s Odjelom za sigurnost cestovnog prometa Ravnateljstva policije, uz 
financijsku podršku Nacionalnog odbora za sigurnost cestovnog prometa. Cilj 
inicijative bio je ojačati kapacitete znanja i vještina policijskih uprava u 
provođenju preventivnih aktivnosti i provedbe Zakona o sigurnosti prometa na 
cestama, s fokusom na sprječavanje i smanjivanje ozljeda djece kao putnika u 
prometu, u Hrvatskoj najčešćeg načina stradavanja djece u prometu. 
 
Dvije teme, važnost korištenja dječjih autosjedalica i njihova uloga u 
sprječavanju ozljeda djece u sudaru, te osnovni elementi pravilnog vezanja 
djece u autosjedalicu ili pojasom i najčešće greške, bile su fokus edukacije koja 
se održala u obliku cjelodnevne radionice u Splitu, Delnicama, Slavonskom Brodu 
i Zagrebu. U okviru radionice, Rodine trenerice i trener održali su predavanje 
prometnim policajcima koji su predstavljali svoje policijske uprave i 
demonstrirale pravilno vezanje autosjedalica u vozilu. Uz to, polaznici su prošli 
kroz praktične vježbe u prepoznavanju grešaka u korištenju autosjedalica, 
odnosno grešaka koje smanjuju zaštitnu ulogu autosjedalice u sprječavanju 
pogibije ili teške ozljede djeteta u sudaru, s posebnim osvrtom na prekršaje 
odredbi Zakona koje se odnose na djecu putnike. 
 
Svi sudionici edukacije entuzijastično su sudjelovali u razmjeni znanja i 
iskustava, a rezultati evaluacije inicijative pokazuju da je ona bila izuzetno 
uspješna i iz perspektive samih polaznika i po pitanju porasta u osviještenosti i 
znanju polaznika kao rezultata obuke. Na osnovu znanja i vještina koje su stekli, 
prometni policajci koji su sudjelovali u ovom projektu sad su primarni izvor 
informacija u djelovanju njihovih policijskih uprava u ovom području te su 
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osnaženi i opremljeni za prenošenje stečenih znanja i vještina na njihove kolege 
u prometnoj policiji kao i roditelje i druge članove javnosti u njihovim 
zajednicama. Uz obuku, Roda je pripremila za sudionike i materijale za 
predavanja i provedbu drugih aktivnosti u njihovim lokalnim zajednicama. 
 
U travnju je Rodina savjetnica o autosjedalicama sudjelovala u preventivnoj 
akciji “Motocikli i mopedi u prometu” Policijske uprave dubrovačko-neretvanske 
tijekom koje je dijelila informacije i informativne knjižice o važnosti i pravilnom 
korištenju autosjedalica. 
 
Tijekom godine Rodine savjetnice o autosjedalicama također su sudjelovale u 
nizu kontrolnih akcija prometne policije usmjerenih na sigurnost djece kao 
putnika u osobnim vozilima. Akcije su provedene u karlovačkoj županiji i 
Zagrebu. 
 
Suradnja s predškolskim i školskim ustanovama 
 
Rodine savjetnice o autosjedalicama održale su tijekom godine osam predavanja 
za roditelje u predškolskim i školskim ustanovama, uključujući četiri dječja vrtića 
u karlovačkoj županiji (Švarča, Rakovac, Zvončić i Slunj) te četiri područne škole 
Osnovne škole Brezovica. Na predavanjima su izložene informacije o važnosti 
korištenja sigurnosnih pojaseva i autosjedalica te njihovom pravilnom korištenju. 
 
U sklopu građanskog odgoja i Projekta Građanin u Gimnaziji Franje Petrića u 
Zadru, grupa učenika odabrala je problem" Ne/korištenje autosjedalica prilikom 
vožnje djece u automobilu". Cilj projekta bio je da učenici prepoznaju probleme 
u lokalnoj zajednici, istražuju te probleme, tko se njima u društvu bavi i 
pokušaju dati svoje prijedloge (i učiniti konkretne akcije) kako bi se taj problem 
mogao riješiti. U suradnji s Rodom, učenici su istražili temu te sudjelovali na 
Rodinom pregledu autosjedalica u Zadru i pokrenuli preventivnu akciju s 
predstavnicima prometne policije tijekom koje su dijelili letke i informirali vozače 
o važnosti korištenja autosjedalica. 
 
Suradnja sa zdravstvenim institucijama 
 
U suradnji s Patronažnom službom Grada Zagreba, u travnju je Rodina 
savjetnica o autosjedalicama održala predavanje o sigurnosti djece kao putnika. 
Na predavanju na kojem je prisustvovalo 36 patronažnih sestara izložene su 
informacije o važnosti korištenja autosjedalica i sigurnosnih pojaseva, 
elementima njihovog pravilnog korištenja te ulozi zdravstvenih djelatnika u 
edukaciji roditelja o rizicima od ozljeda djece kao putnika i važnosti korištenja 
primjerenih sustava vezanja. 
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Uz to, na Pedijatrijskoj školi koja se održala u Splitu, Rodina savjetnica o 
autosjedalicama održala je predavanje o važnosti uloge zdravstvenih radnika u 
promociji zaštite djece kao putnika. U radu koji je predstavljen navedene su 
ključne poruke koje zdravstveni radnici trebaju, kroz svoj profesionalni kontakt s 
roditeljima, budućim roditeljima i djecom, prenositi na osobe odgovorne za 
osiguranje zaštite djeteta u automobilu. Uz ključne poruke, navedene su dodatne 
informacije koje daju znanstvenu i zakonodavnu podlogu sadržaju poruka te 
primjeri komunikacijskih kanala koji se mogu koristiti od strane zdravstvenog 
osoblja i zdravstvenog sustava u cjelini u prenošenju informacija nužnih za 
osvješćivanje javnosti o važnosti korištenja dječjih autosjedalica i podršku 
roditeljima u osiguranju optimalne zaštite djetetu kroz pravilno korištenje 
autosjedalica. 
 
Roda je također sudjelovala u radnoj grupi Ministarstva zdravlja vezanoj za  
obilježavanje 3. tjedna sigurnosti cestovnog prometa koji se obilježavao 4. - 10. 
svibnja. 
 
Suradnja s organizacijama u široj regiji 
 
Ove godine Roda je nastavila širiti svoj doprinos u jačanju kapaciteta znanja i 
vještina u široj regiji u području sigurnosti djece kao putnika. U sklopu suradnje 
s vodećim akademskim stručnjacima u prometnim znanostima Beogradskog 
sveučilišta, Rodina savjetnica o autosjedalicama održala je u siječnju predavanje 
studentima i profesorima Saobraćajnog fakulteta.  
 
Također, dvije predstavnice Centra za promociju saobraćaja iz Novog Sada 
sudjelovale su u siječnju na Rodinoj obuci instruktorica za savjetovanje o 
autosjedalicama.  Nastavno na obukom stečenim znanjima i vještinama, one su 
u sklopu aktivnosti Centra i u suradnji s lokalnim zajednicama u Srbiji kroz 
preglede autosjedalica i predavanja za roditelje, stručnjake i volontere tijekom 
2015. jačale svijest, širile znanje i pružale pomoć roditeljima u Srbiji u 
ispravnom korištenju autosjedalica. 
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Financijski izvještaj i donatori 
http://www.roda.hr/udruga/o-rodi/izvjesca-o-radu/financijska-izvjesca-udruge-roda.html 
 
Udruga je tijekom 2015. provodila sljedeće projekte (od kojih neki završavaju 
2016.):   
 

Donator Iznos 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, 
Institucionalna podrška 

333.000 Kn 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva - ID2A 
Natječaj za najbolju društvenu inovaciju za projekt 
Rešetke nisu prepreke 

30.000 Kn 

Grad Dubrovnik, projekt Zelena pelena 19.600 Kn 

Grad Dubrovnik, projekt Autosjedalica uvijek i bez iznimke 2.300 Kn 

Grad Dubrovnik, projekt Rodina pusa Dubrovniku 4.400 Kn 

Grad Zagreb, projekt Rodina mliječna konferencija 10.000 Kn 

Grad Zagreb, projekt Dojenje, Grad Zagreb 10.000 Kn 

Grad Zagreb, projekt Autosjedalica uvijek i bez iznimke 10.000 Kn 

Grad Zagreb, projekt Preporod 5.000 Kn 

Grad Zagreb, projekt Zajedno za plodnost 20.000 Kn 

Open Society Foundation, projekt Preporod 132.644,08 Kn 

Europska komisija, projekt Kaleidoskop 149.558,50 EUR 

Ministarstvo socijalne politike i mladih – projekt Čitateljski 
program za roditelje i djecu u kaznionicama 

40.000 Kn 

Ministarstvo socijalne politike i mladih – projekt Budi tata 40.659 Kn 

Ministarstvo zdravlja - psihosocijalna podrška ženama s 
invaliditetom u reproduktivnoj dobi 

75.000 Kn 
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Projekti koji su započeti u ranijim godinama a provodili su se i tijekom 2015. 
godine:   
 

Europska komisija, Ured za udruge Vlade RH – projekt 
Vizije – Volonteri za roditelje i djecu, Nacionalna zaklada 
za razvoj civilnoga društva 

108.231,41 EUR 

Europska komisija, Ured za udruge Vlade RH MA#ME - 
Osnaživanje zatvorenica za roditeljsku ulogu i uključivanje 
na tržište rada, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga 
društva 

93.060,04 EUR 

Ministarstvo socijalne politike i mladih – projekt Razmisli 
pa klikn 

130.000 Kn 

Ministarstvo socijalne politike i mladih – projekt Budi tata 
– tvoja uloga je važna 

35.000 Kn 

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade 
RH Budi tata – iskoristi pravo na roditeljski dopust 

20.000 Kn 

 
Uz nabrojano, dio prihoda udruge ostvaren je iz uplata članarina, te 
samofinanciranjem i obavljanje dozvoljenih djelatnosti.  
 
Kompletno financijsko izvješće je objavljeno na Rodinom portalu. 
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Rodino društveno poduzeće Rodin let 

 
 
Tijekom 2015. godine, došlo je do velikih promjena u Rodinu letu.  
 
Odustale smo od Rodina dućana jer nije opravdao troškove postojanja, a 
postupno smo izašle i iz suradnje s NESsT-om koji se strateški okrenuo nekim 
drugim oblicima suradnje s društvenim poduzećima. 
 
U narednom periodu, pratimo natječaje na koje bismo prijavile naše društveno 
poduzeće i namaknule sredstva za strateško planiranje i definiranje novog 
strateškog smjera našeg društvenog poduzeća.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


