
Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/09, 1/12, 

1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst) gradonačelnica Grada Koprivnice dana 18. travnja 2016. 

godine, donijela je 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju pokroviteljstva nad projektom Dječjeg vijeća grada Koprivnice i Društva 

Naša djeca Koprivnica pod nazivom „Veliko srce koprivničkog djeteta“ 

 

 

I. 

 

 Prihvaća se pokroviteljstvo Grada Koprivnice nad projektom Dječjeg vijeća grada 

Koprivnice i Društva Naša djeca Koprivnica pod nazivom „Veliko srce koprivničkog djeteta” 

u okviru koje će se: 

 

- dobitniku dodijeliti nagrada „Naj dječje djelo“ za djela nesebične pomoći, 

solidarnosti i ljubavi prema bližnjima i Priznanje kao najviši rang nagrade za izuzetnu 

pomoć, solidarnost i humanost djeteta/grupe djece,  

 

-  ostaloj djeci/grupama djece dodijelit će se Pohvalnice – za sva druga prijavljena 

vrijedna dječja djela. 

 

 

II. 

 

Grad Koprivnica snosit će troškove u svezi s projektom iz točke I. ovog Zaključka. 

 

 

III. 

 

 Dječje vijeće grada Koprivnice i Društvo Naša djeca Koprivnica obvezuje se isticati 

pokroviteljstvo Grada Koprivnice prilikom realizacije projekta iz točke I. ovog Zaključka te 

po završetku projekta predati izvještaj. 

 

  

KLASA: 402-01/16-01/0116 

URBROJ: 2137/01-04/4-16-2 

Koprivnica, 18. travnja 2016. 

 

 

                                                                                              GRADONAČELNICA: 

                                                                                               

Vesna Želježnjak, dipl. oec. 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

 

Dječje vijeće grada Koprivnice i Društvo Naša djeca Koprivnica nastavljaju s izuzetno 

dobro prihvaćenim projektom u javnosti pod nazivom „Veliko srce koprivničkog djeteta“ u 

okviru kojeg se objavljuje Natječaj i dodjeljuje nagrada za djela nesebične pomoći i 

solidarnosti, a istim se potiče djecu na humanitarno djelovanje, širenje zdravih navika i 

očuvanje okoliša te unapređenje odnosa među vršnjacima. 

Prošlogodišnja svečana dodjela nagrada i dodjela priznanja djeci pred prepunom 

dvoranom „Domoljub“ potvrdila je da lokalna zajednica cijeni to što djeca čine na 

unapređenju međusobne tolerancije i humanizma, a pohvala za Naj – akciju na nacionalnoj 

razini gdje je ovaj projekt svrstan među najbolje akcije za djecu u Hrvatskoj u 2015. godini 

dali su poticaj za nastavak projekta. 

Dodjelom priznanja Naj dječjeg djela „Veliko srce koprivničkog djeteta“ i nadalje će 

se nastojati inspirirati djecu našega grada i njihove učitelje, stručne suradnike, ravnatelje, 

voditelje, roditelje i ostale važne osobe u životu djeteta, u činjenju dobrih djela, osobito u 

vršnjačkom pomaganju, pomaganju starijim osobama, pomaganju osobama s invaliditetom i 

ranjivim skupinama te promicanju dječjih prava i snaženju dječjih sposobnosti, 

samopouzdanja, socijalne osjetljivosti i humanosti.  

Ovaj projekt smatramo hvalevrijednim jer će se pozornost javnosti i sugrađana 

usmjeriti na dobra djela naših najmlađih što može biti izuzetno dobra motivacija i odraslima 

da ustraju i ne posustaju i sami u činjenju istih, a djeci će se pružiti naklonost i pažnja u 

smjeru pozitivnih i društveno poželjnih akcija što će ih poticati i nadalje na slična ponašanja.  

Ono što je također vrlo važno, pozitivno će se vrednovati dječja participacija, a sama 

djeca bit će također uključena i njihov će glas biti jednakovrijedan u donošenju odluke za 

nagradu „Naj dječje djelo“.  

Tekst Natječaja za dodjelu nagrada za djela nesebične pomoći i solidarnosti „Naj 

dječje djelo” pod nazivom „Veliko srce koprivničkog djeteta” nalazi se u prilogu ovog 

Zaključka. 

S obzirom na navedeno predlaže se gradonačelnici Grada Koprivnice donošenje 

predmetnog Zaključka. 

 

    

 Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

 

          Upravni odjel za društvene djelatnosti i  

     europske poslove Grada Koprivnice 

 

 Pročelnik: Darko Ledinski, prof. 


