
Z A P I S N I K 

 

 

sa sjednice Koordinacijskog odbora Grada Koprivnice za vođenje akcije "Gradovi i općine – 

prijatelji djece" (u daljnjem tekstu: Odbor), održanog u zgradi Gradske uprave u Koprivnici, 

Zrinski trg 1/I, u dvorani za sastanke, dana 15. rujna 2016. godine. 

 

Sjednici su bili nazočni sljedeći članovi: Davorka Draganić, predsjednica, Vesna Bunić, 

Jasna Relja, Franka Ružić, Andreja Ivančić, Anja Holeček, Marina Njerš, Danijela Petrić, 

Davorka Kupec, Robert Šarec, Helena Hećimović, Jadranka Lakuš, Manuela Gregurić, Maja 

Toth-Mršić. 

 

Sjednici prisustvuje Narcisa Jembrek, ispred Upravnog odjela za društvene djelatnosti i 

europske poslove Grada Koprivnica. 

 

Odsutni članovi: Natalija Kušek, Sandra Krajina (ispričala se), Marina Njerš (ispričala se), 

Sonja Jurlina, Danijela Petrić, Marina Tomac-Rojčević. 

  

Početak sjednice u 8,50 sati. 

 

Sjednicu je otvorila gđa. Davorka Draganić, predsjednica Odbora, pozdravivši sve prisutne i  

predložila dnevni red kao u sazivu sjednice: 

 

D N E V N I  R E D: 

 

1. Obilježavanje Dječjeg tjedna (prvi puni tjedan u mjesecu listopadu 2016. godine), 

2. Ostalo.- 

 

 

Točka 1. 

 

 Predsjednica je uvodno sve pozdravila i poželjela da svi budu produktivni kao i do 

sada. Naglasila je da ono što je vidljivo i u dnevnom redu, da je primarno cilj sastanka 

dogovor za Dječji tjedan, prvi puni tjedan u mjesecu listopadu, znači kreće s ponedjeljkom 3. 

listopada i traje cijeli tjedan, do nedjelje. S obzirom na poziv koji ju su zaprimili naglasila je 

kako vjeruje da svi imaju već neke ideje i svoje programe što će se na razini pojedinih 

ustanova provoditi kao i da je ovo prilika da se pokušamo dogovoriti što bi Odbor mogao 

pripremiti da se Dječji tjedan obogati. 

 

Na početku je pozvala gđu. Lakuš, predsjednicu Društva Naša djeca, koje u okviru 

Dječjeg tjedna već tradicionalno provodi aktivnosti okupljanja djece na glavnom gradskom 

trgu prenoseći poruke o njihovim pravima, svake godine pod drugim motom, koji je 

zajednički dogovoren od strane središnjice tj. Saveza DND na razini cijele Hrvatske.  

Gđa. Lakuš je za početak naglasila kako je upravo DND glavni nositelj aktivnosti 

Dječjeg tjedna. Ove godine obilježavanje počinje na razini Hrvatske susretom gradova i 

općina prijatelja djece koji će se održati u Ogulinu 1.10. Pozvala je zainteresirane da se jave 

ukoliko netko želi sudjelovati, glavna tema susreta je „Odgoj i obrazovanje u zavičaju Ivane 

Brlić Mažuranić“, a uz dvoje odraslih može ići troje djece. Djeca koja će ići na ovaj susret bit 

će odabrana iz Dječjeg vijeća.   



Na ove se susrete u organizaciji Saveza DND i grada domaćina uvijek ide ispred Koprivnice i 

Grad snosi troškove puta, a gđa. Jembrek je zamolila gđu. Lakuš da joj javi imena tko bi išao 

kako bi se na vrijeme uspjela prijaviti delegacija iz Koprivnice i organizirati put. 

Drugi dio odnosi se na okupljanje djece na gradskom trgu s porukama. Gđa. Lakuš je 

navela kako ovogodišnja tema Dječjeg tjedna glasi „Igra i pravo djece na igru“ te je 

pozvala predstavnike škola da prenesu nastavnicima da potaknu djecu da promisle o temi i 

ispišu poruke o tome kako vide igru, s kim se žele igrati, kako se žele igrati. Djeca vrtićke 

dobi mogu se na navedenu temu likovno izraziti, a sve poruke bit će izvješene na konopcu na 

dan okupljanja. 

 

Zaključci daljnje rasprave u koju su aktivno bili uključeni svi članovi su sljedeći: 

 

1. Okupljanje djece na trgu bit će 3.10. u ponedjeljak u 10,30 sati. 

2. Načelno je dogovoreno da će prijem djece kod gradonačelnika biti u 11,30 sati, a o 

eventualnoj promjeni gđa. Lakuš bit će na vrijeme obaviještena. 

3. Potaknuti raspravom o nedostatku razvijenosti motoričkih vještina kod djece, 

dogovoreno je da će se uz osnovnu temu Dječjeg tjedna „Igra“,  ostalim predloženim 

aktivnostima raditi na osvještavanju djece o zdravom načinu života - važnosti kretanja 

i  spolnosti: 

A) Predstavnice osnovnih škola pozvane su da potaknu nastavnike i ciljanu skupinu 

djece iz europskog projekta Let's move, djecu dobi 11 i 12 godina (6. razredi), da 

se također priključe ovom okupljanju, a za njih će biti priređen zumba ples koji će 

svi zajedno na trgu otplesati – gđa. Draganić preuzela je obvezu oko organizacije 

voditelja plesa, također gđa. Draganić je odaslala apel: UKLJUČIMO SE SVI – 

sve dobne skupine prema mogućnostima, znači i srednjoškolci; 

B) Predavanje o spolnosti za 8. razrede – predavanje je zamišljeno u atmosferi 

pojedinog razreda, a održale bi ih doktorice školske medicine s kojima će detaljniji 

razgovor i dogovor obaviti gđa. Toth-Mršić, a svaka od predstavnica škola 

organizirat će dogovoreno unutar škole – gđa. Draganić skrenula je pozornost na 

djecu iz vjerskih obitelji i potrebi da se u okviru takvog predavanja pruži prilika 

djeci da čuju i o ustezanju od spolnih odnosa koje takve obitelji zagovaraju, o 

čemu bi mogli pričati vjeroučitelji. 

4. Radionica izrade zmajeva pod vodstvom učiteljice Đurđice Pošta  koja je prošla 

edukaciju na temu „Kako raditi igračke“ – cilj je izraditi zmajeve na kojima će biti 

ispisane poruke djece i koji bi se također za vrijeme okupljanja puštali na trgu – 

predstavnici škola i vrtića će o ovome obavijestiti djecu, a za detaljan dogovor oko 

termina radionice i prijave djece javiti se treba gđi. Lakuš na mail: 

jadranka.lakus@gmail.com 

5. Skupine djece bilo koje dobi koje će se priključiti ovom okupljanju pozvane su da se 

prošeću stazama šetanja, odnosno da prođu označene rute u okviru spomenutog 

projekta koje su upravo djeca označavala – predstavnici Grada na licu mjesta će 

okupljenima podijeliti karte s označenim rutama. 

6. Od strane Grada će svima biti upućen poziv da ukratko opišu na koji će način na razini 

svojih ustanova/udruga obilježiti Dječji tjedan, a sve će se objediniti i javno objaviti 

na gradskoj web stranici, kao što je to bilo i ranijih godina. 

 

Bilo je još zanimljivih prijedloga o kojima valja razmisliti za nadolazeće godine: 

 Gđa. Relja je predložila da se barem na jedan uvede mjera ukidanja školskog 

prijevoza kako bi se potaknulo djecu da se više kreću, a 



  Gđa. Gregurić navela je kako razredni odjel teničar nutricionist pod praktičnom 

nastavom rade „zdrave pločice“ i kako bi se ubuduće mogli na neki način 

priključiti i s mlađom populacijom djece pripremati i promovirati zdravu prehranu 

 Gđa. Lakuš je predložila oblik promocije i prihvaćanja zdrave prehrane kod djece 

na način da se zdravi obrok priprema na licu mjesta pred djecom pod palicom 

javno poznate osobe – kao što je to bio primjer prilikom posjete Luke Nižetića OŠ 

Braća Radić 

 

 

Točka 2. 

 

 Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

 Kako više nije bilo rasprave sjednica je završena u 10,00 sati.  

 

KLASA: 230-01/15-01/0012 

URBROJ: 2137/01-04/4-16-45 

Koprivnica, 16. rujna 2016. 

 

  Zapisničarka:                                                                        Predsjednica: 

Narcisa Jembrek, dipl. soc. radnica, v. r.                         Davorka Draganić, dipl. učiteljica, v. r. 

  


