
 
    

Poziv na sudjelovanje u  

UNICEF-ovoj Mliječnoj stazi 2022.  

s ciljem podrške mentalnom zdravlju djece i mladih u školama u Hrvatskoj  

  

Drage članice i članovi,  

  

Ured UNICEF-a za Hrvatsku poziva vas da budete dio ovogodišnje UNICEF-ove humanitarne utrke Mliječna staza, 

u kojoj u razdoblju od 9. do 18. rujna 2022. mogu sudjelovati svi! I ovoga će puta Mliječna staza biti virtualna, 

nacionalna, u potpunosti inkluzivna. Cilj ovogodišnje utrke je osigurati podršku u provedbi programa za 

poboljšanje brige o mentalnom zdravlju djece i mladih u školama.   

Mliječna staza je utrka zajedništva, zajedništva koje je dosad uvijek dovelo do cilja: u posljednjih pet godina ove 

sada već tradicionalne humanitarne utrke kao rezultat otvorena je banka humanog mlijeka, osigurana podrška za 

udomiteljske obitelji, opremljena su rodilišta te osigurani senzorni kabineti i dostupnost usluga za djecu s 

teškoćama.   

Ovogodišnja humanitarna utrka Mliječna staza bit će središnji dio UNICEF-ove kampanje za mentalno zdravlje 

djece i mladih. Tijekom 10 dana trajanja utrke sudionici svih dobi će hodanjem, trčanjem i vožnjom tisućama staza 

diljem Hrvatske pomoći podizati svijest o važnosti brige za mentalno zdravlje (kao neodvojivom dijelu cjelokupnog 

zdravlja), a sredstva od kotizacija će biti uložena u programe podrške mentalnom zdravlju djece i mladih u 

hrvatskim školama.  

Procjenjuje se da u Hrvatskoj oko 11,5 % (44 tisuće) adolescenata u dobi 10 do 19 godina ima problema s 

mentalnim zdravljem. Stigme i mitovi o mentalnom zdravlju umanjuju mogućnost da će potražiti pomoć, ali i da 

će im potrebna pomoć i podrška biti pružene. UNICEF želi pomoći poboljšati brigu za mentalno zdravlje djece i 

mladih, posebno u situacijama kada se pojave smetnje ili izraženije poteškoće, osnaživanjem odraslih te 

stvaranjem podržavajućeg okruženja.  

  

Uz potporu sudionika, donatora i partnera na Mliječnoj stazi, UNICEF će podržati:  

• provedbu edukacije učitelja, nastavnika i drugog stručnog osoblja u školama za prepoznavanje problema  

mentalnog zdravlja kod djece i mladih te pružanje psihološke podrške  

• osposobljavanje novih voditelja edukacije kako bi se omogućila podrška djeci i mladima diljem Hrvatske  

• nadogradnju edukacije sadržajem za pomoć djeci i mladima u nošenju s traumama.  

  



  
  
Mliječna staza je utrka u kojoj svi mogu sudjelovati - zajedno do cilja!  
  

UNICEF-ova utrka Mliječna staza svake godine okuplja tisuće trkača, rekreativaca, hodača, obitelji, djece, navijača, 

volontera i osoba iz javnog života koji zajedno doprinose ostvarenju humanitarnog cilja. I ove godine želja je okupiti 

što više zvijezda na Mliječnoj stazi koje će UNICEF treći put zaredom okupiti uz pomoć mobilne aplikacije.  

U utrci mogu sudjelovati svi - dovoljno je prijaviti se, preuzeti aplikaciju i tijekom deset dana, od 9. do 18.9., 
kretati se stazama diljem Hrvatske za jedan zajednički cilj –  kvalitetnu podršku mentalnom zdravlju djece i 
mladih u Hrvatskoj! Svatko će sudjelovati kada, koliko i kako najbolje može - trčanjem, hodanjem, šetnjom, u 
kolicima, na biciklu... s obitelji, prijateljima... u parku ili kvartu, na treningu, planinarenju ili u šetnji.      

 
Cijelo vrijeme sudionici, pojedinci i timovi, bit će povezani prijeđenim kilometrima, pričama s tisuća staza, 
porukama podrške i fotografijama koje će razmjenjivati putem aplikacije, društvenih mreža i drugih oblika 
komunikacije.   

  
Kako sve možete sudjelovati i podržati Mliječnu stazu 2022.  
  

1. Prijavite se za Mliječnu stazu i sudjelujte sportsko-rekreativnim aktivnostima od 9. do 18. rujna  

Kako se prijaviti:  

 Obavijestite članove svojih klubova, obitelji, prijatelje i poznanike o Mliječnoj stazi 2022. prosljeđivanjem 
ovog poziva i upućivanjem na stranicu utrke. Prijave su otvorene na www.mlijecnastaza.hr!  

  

 Cijena startnog paketa koji uključuje trkaću majicu i bedž potpore mentalnom zdravlju za odrasle iznosi 145 
kn, a startni paket za djecu koji uključuje trkaću majicu 75 kn.  
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Za sva pitanja javite se na e-mail: utrka@unicef.hr ili broj telefona 01 4095 851!  

  

2. Podijelite svoje inspirativne poruke, fotografije, video zapise, iskustva i priče s Mliječne staze   
  

• putem aplikacije atlasGo   

(Prije utrke na email adresu navedenu u prijavi primit ćete upute za korištenje aplikacije atlasGO i sudjelovanje u 

virtualnoj utrci. Utrka Mliječna staza će unutar aplikacije biti dostupna od 9.9. do 18.9.2022.)  

• Facebook eventa utrke  

• šaljite ih putem e-maila utrka@unicef.hr   

Vaše su priče nadahnuće i neprocjenjiva zagovaračka snaga za pokretanje pozitivnih promjena za najmlađe!  

  

3. Podržite UNICEF-ovu kampanju putem društvenih mreža, među prijateljima i obitelji  
  

4. Podržite UNICEF donacijom na www.unicef.hr  

  

Od  hvala!  
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