
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, soba broj 12, dana 24. rujna 2019. godine.

Sastanku su bili nazočni sljedeći članovi: Jadranka Lakuš, Maja Ernečić, Jasenka Vuljak 
Vulić, Natalija Kušek, Ines Frančić, Đurđica Pošta, Danijela Petrić, Marina Tomac – 
Rojčević i Draženka Petric. 

Ostali prisutni: Melita Samoborec, zamjenica gradonačelnika Grada Koprivnice, Ivana 
Pavunc, viša stručna suradnica za društvene djelatnosti Upravnog odjela za društvene 
djelatnosti Grada Koprivnice i Jelena Horvat, samostalna upravna referentica za socijalnu 
skrb Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice. 

Odsutni članovi: Robert Šarec.

Početak sjednice u 14,00 sati.

Sjednicu je otvorila predsjednica Koordinacijskog odbora, Đurđica Pošta, pozdravivši sve 
prisutne te je nakon toga predloženi dnevni red, dala na glasovanje i konstatirala da je Odbor 
jednoglasno usvojio predloženi.

D N E V N I  R E D:

1. Naj – akcija, prijedlozi i odabir jedne Naj – akcije,
2. Obilježavanje Dječjeg tjedna te ostalih aktivnosti koje će se provoditi do kraja 

2019. godine,
3. Donošenje Plana rada za 2020. godinu,
4. Razno. - 

Točka 1.

Gđa. Ivana Pavunc još je jednom podsjetila na kriterije i pravila za broj prijavljenih 
Naj – akcija. Naglasila je kako su prošle godine na Podravskim motivima održane Dječje 
renesansne igre koje su uvrštene među deset Naj – akcija za 2018. godinu. Sve prisutne je 
izvijestila kako su na natječaj pristigle dvije Naj – akcije, KUL Hlebine i Mathema u 
Koprivnici. 

Gđa. Jadranka Lakuš predložila je akciju Čarobni štapići za Latice koja se je održala 
na ovogodišnjem Renesansnom festivalu. Uz potporu Društva naša djeca, Turističke 
zajednice Grada Koprivnice i Rukometnog kluba Podravka održane su radionice na kojima su 
izrađivani vilinski štapići, cvjetni vijenčići i oslikavani dravski oblutci. Prikupljena sredstva 
donirana su Udruzi Latice. 
           Gđa. Natalija Kušek predložila je akciju Platnenim torbama spašavamo svijet Dječjeg 
vrtića Tratinčica. Cilj projekta bio je senzibilizirati djecu i odrasle koliko je plastika štetna. 
Jedna od aktivnosti bila je da djeca deset plastičnih vrećica mogu zamijeniti za jednu 
platnenu koju će sama oslikavati. Istaknula je kako su od donesenih plastičnih vrećica izradili 
plastično čudovište te na taj način pokazali koliko je plastika opasna. 



           Za Naj – akciju 2019. godine izabrana je akcija KUL Hlebine koja je dobila 8 od 10 
glasova. 

Točka 2.

Gđa. Ivana Pavunc obavijestila je prisutne članove kako će od strane Grada 
Koprivnice za Akciju „Gradovi i općine - prijatelji djece“ i „Sretno dijete – sretan grad – 
Koprivnica“  biti zadužena Jelena Horvat, samostalna upravna referentica za socijalnu skrb 
Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Koprivnice. 

Gđa. Jelena Horvat izvijestila je prisutne o obilježavanju Dječjeg tjedna i zamolila ih 
za dostavu programa. Obavijestila je prisutne o narudžbi plakata za Dječji tjedan. 

Svi prisutni dogovorili su se da će obilježiti Dječji tjedan javnim okupljanjem svih 
sudionika 09. listopada 2019. godine na Zrinskom trgu u Koprivnici. Ovogodišnji moto 
Dječjeg tjedna je „Ljubav djeci prije svega“ te će djeca svojim porukama, pjesmom i plesom 
obilježiti i 30 godina od Konvencije UN -a o pravima djeteta. Dogovoren je dolazak u 
gradsku vijećnicu u 11.00 sati gdje će se susresti s gradonačelnikom. 

Gđa. Jasenka Vuljak Vulić istaknula je kako će oni obilježiti Dječji tjedan projektom 
na temu zdravlja i preventivne zaštite zubi u Osnovnoj školi „Braća Radić“ Koprivnica na 
populaciji od 120 djece. Projekt će uključivati demonstraciju pravilnog četkanja zubi. Cilj je 
proširiti akciju na što više djece. 

Točka 3.

Gđa. Ivana Pavunc zamolila je članove da pošalju Plan rada za 2020. godinu 
najkasnije do 15. studenog 2019. godine. Istaknula je kako ćemo poslati službeni dopis svim 
članovima. 

Točka 4.

           Gđa. Đurđica Pošta podsjetila je sve prisutne na održavanje Školske olimpijade te je 
predloženo da se olimpijada održi 08. studenog 2019. godine. 
           Gđa. Jadranka Lakuš zamolila je predstavnike srednjih škola da potaknu svoje učenike 
da se jave na kreativni natječaj „Moja županija bez korupcije“. 

Budući da se nitko više nije javio za riječ, gđa. Đurđica Pošta zaključila je sjednicu.

 Sjednica je završena u 15,05 sati. 
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Koprivnica, 25.09.2019.
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