
Strateški plan Udruženja „Djeca prva“

za razdoblje 2021. – 2024.
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Uvod
Udruženje „Djeca prva“ izradilo je Strateški plan za razdoblje od 2021. do 2024. godine sa svrhom definiranja prioriteta

i osnovnih smjernica razvoja, uzimajući u obzir ključna postignuća u dosadašnjem radu te najznačajnija kretanja na

društvenom, ekonomskom i političkom planu u okruženju, na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Strateški

plan je okvir unutar kojeg gradimo našu organizaciju i ostvarujemo našu misiju i viziju te na taj način dajemo naš

pozitivan doprinos zajednici. 

Izrada plana bila je facilitirana od vanjske stručnjakinje. U trodnevnom procesu planiranja sudjelovali su zaposlenici udruge, a

svoj doprinos dali su i članovi Upravnog odbora te vanjski dionici, kroz online upitnik. Na taj način osigurana je visoka razina

razumijevanja i usuglašenosti ključnih osoba koje direktno sudjeluju u provedbi plana kao i upravnih tijela udruge. 

Kroz proces strateškog planiranja sudionici su analizirali sveukupna postignuća udruge u dosadašnjem radu posebice ključna

postignuća u aktualnom strateškom periodu u odnosu na postavljene strateške ciljeve organizacije (2017. – 2020.), trendove

u okruženju, suradnju s dionicima i partnerima te resurse organizacije. Redefinirane su vizija i misija organizacije, a strateško

usmjerenje udruge ostalo je isto, uz neznatne izmjene u specifičnim ciljevima organizacije. 

02



Misija
Stručnim pristupom osnažujemo djecu, mlade i

obitelji, s posebnom brigom o socijalno

isključenima. Suradnjom s različitim sustavima

koji skrbe za djecu i mlade, primjenjujemo i

promičemo integrirani pristup i dobre prakse.

Vrijednosti i principi

djelovanja
Ključne riječi u kojima se reflektiraju

principi djelovanja Udruge su: humanost,

poštovanje drugih i drugačijeg, dignitet i

stručnost. 
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V IZ I JA ,  MIS I JA ,

VR IJEDNOST I  I
PR INC IP I
DJELOVANJA

Vizija
Sigurno društvo za

sigurnu djecu.



Udruženje "Djeca prva" djelatnost promicanja vrijednosti društva usmjerenog na djecu zasniva na vrijednostima socijalne

osjetljivosti i pravednosti, tolerancije, nediskriminacije, uvažavanje različitosti i jednakih prava svih građana koja su u skladu

s demokratskim, ljudskim i dječjim pravima. 

Svoje aktivnosti Udruga zasniva na radu za opće dobro koji je u skladu s potrebama korisnika. Djelovanje Udruge je visoko

stručno, utemeljeno na znanstvenim spoznajama i u skladu s nacionalnim strategijama i zakonima RH, kao i europskim

regulatornim okvirom zaštite dječjih prava i smanjivanja siromaštva i socijalne isključenosti.

U radu s korisnicima osnovni principi djelovanja su holistička perspektiva, individualizirani i obiteljski pristup, osnaživanje

korisnika za odgovornu i aktivnu ulogu u rješavanju poteškoća s kojima se suočavaju te pravo na samoodređenje. 

Kako bi što efikasnije doprinijela izgradnji društva koje je usmjereno na dobrobit djece, razvoju kohezije i društvenog

kapitala, Udruga je usmjerena na umrežavanje i suradnju u svrhu promicanja dobre prakse i međusobnog učenja,

integrirani pristup i volonterstvo, te razvoja socijalnih inovacija.
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STRATEŠK I  CILJEV I

1.Doprinijeti zaštiti djece, mladih i obitelji

2.Doprinijeti zadovoljavanju potreba djece i mladih za odgovarajućim rastom i

razvojem i pružiti podršku obitelji

3.Kontinuirano razvijati organizacijske kapacitete


