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Tko je pravobraniteljica za djecu? 

• Pravobraniteljica za djecu 

je zaštitnica prava djece. 

• Nadzire kako se u 

Hrvatskoj ostvaruju dječja 

prava zapisana o 

Konvenciji o pravima 

djeteta, a istodobno je i 

zastupnica djece 



Učenicima je predstavljen način rada  

MMS-a (Mreže mladih savjetnika) 

Što je MMS? 

 
• Mreža mladih savjetnika (MMS) pravobraniteljice za 

djecu je stalno savjetodavno i suradničko tijelo koje 

okuplja djecu i mlade iz cijele Hrvatske 

 

 



MMS (Mreža mladih savjetnika) 

• MMS se sastoji od 25 članova, djece i mladih u dobi od 

12 do 18 godina. 

• Članovi MMS-a izabiru se kao pojedinci, a ne kao 

predstavnici ili zastupnici svoje škole, grada ili županije 

• Članstvo u mreži(mandat) traje dvije godine 



Kako se postaje članom MMS-a? 

• Na temelju javnog poziva pravobraniteljice 

za djecu budući članovi Mreže sami se 

prijavljuju na Natječaj za članove MMS-a. 

• O njihovu izboru odlučuju sadašnji članovi 

MMS-a i stručni tim Ureda pravobraniteljice 

za djecu. 



Način rada MMS-a 

• Putem e-foruma 

• Na sastancima MMS-a 

• Na skupovima 

• U medijima 



Proslavljeno je deset godina postojanja ureda pravobraniteljice za 

djecu u Splitu 

• Predstavnici učeničkog 

vijeća uručili su 

pravobraniteljici 

prigodni poklon, likovni 

rad učenice naše škole 

te čestitku. 



Rad učenice naše škole 



U ugodnom druženju i okružju 



Rođendanska torta 

• Učenici su aktivno sudjelovala u razgovoru 

s pravobraniteljicom, a u svrhu proslave 

dočekala nas je i torta koja je sve 

razveselila!  

 



Za kraj… 

 

Kada se obratiti pravobraniteljici? 

 

…ako smatraš da su tebi ili nekom djetetu koje poznaš 

ugrožena ili uskraćena prava, 

…ako primijetiš neku nepravdu prema djeci u društvu, 

…ako želiš predložiti rješenja nekog problema djece 

…ili imaš ideju kako poboljšati položaj djece u tvojoj školi, 

domu, naselju, gradu ili državi. 



Zadatak za učenike 

• Članovi učeničkog vijeća dobili su zadatak da na satu razrednika 

predstave ulogu pravobraniteljice za djecu,Konvenciju o pravima 

djeteta, način rada MMS-a (Mreže mladih savjetnika), te kako je 

izgledao razgovor s pravobraniteljicom, koja su pitanja postavljali… 



Povratak u školu s poklonima 
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