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IZVJEŠĆE O PROVEDBI NAJ – AKCIJE 

 

 

 

 

OPĆINA SKRAD 

ODBOR ZA BRIGU O DJECI I MLADEŽI 

TE ZA PROVEDBU PROGRAMA  

„OPĆINA – PRIJATELJ DJECE“ 



2 
 

 

1. Naziv provedene naj-akcije 

I JA ODLUČUJEM… 

2. Cilj naj-akcije 

Općina Skrad je prva općina u Republici Hrvatskoj koja je 2005. godine dobila 

prestižni naslov „Općina – prijatelj djece“. U godini uoči desete obljetnice ovako važnog 

događaja cilj obilježavanja Dječjeg tjedna je bio ukazati na potrebu veće participacije djece u 

Općini Skrad. Da bi se omogućila veća participacija djece u Općini Skrad potrebno je bilo 

djecu upoznati s njihovim pravima koja su jasno formulirana u Konvenciji o pravima djeteta.  

Cilj akcije „I ja odlučujem“ bio je upoznati djecu s Konvencijom o pravima djeteta te 

potaknuti djecu na veću participaciju u životu u vlastitoj općini. Da bi se to ostvarilo 

potrebno je potaknuti djecu na izricanje vlastitog mišljenja (članak 12. Konvencije o pravima 

djeteta) i omogućiti im zadovoljavajući standard slobode izražavanja djeteta (članak 13. 

Konvencije). 

 

3. Program i sadržaj naj-akcije 

 Naj-akcija „I ja odlučujem“ potaknuta je nastojanjima Središnjeg koordinacijskog 

odbora akcije „Gradovi/općine – prijatelji djece“ koji nastoji što više uključiti djecu u 

sudjelovanje ne samo u životu svojeg grada/općine nego i u donošenje onih odluka koje 

utječu na život djece u pojedinom gradu/općini. Upravo zbog toga smo obilježavanje Dječjeg 

tjedna posvetili upoznavanju s Konvencijom o pravima djeteta. Kao vrlo važan dio naj-akcije 

predstavnici Vijeća učenika Osnovne škole su posjetili općinskog načelnika Damira Grgurića. 
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Predstavnici Vijeća učenika zajedno sa ravnateljem OŠ Skrad Vjekoslavom Pintarom, 

pedagoginjom Ingrid Šimičić i učiteljicom Sarom Ružić kod načelnika Damira Grgurića. 

 

4. Način provedbe akcije (aktivnosti i metode) 

Djeca su najprije upoznata s Konvencijom o pravima djeteta  UNICEF-a. Nakon toga se 

pristupilo likovnom prikazivanju prava djeteta koja su navedena u Konvenciji a koje su djeca 

prepoznala kao važna za njihov život a posebno za suodgovornost u odlučivanju odraslih o 

pitanjima koja se izravno tiču djece. U samom procesu upoznavanja s dječjim pravima djeca 

svih razreda osnovne škole pokazala su iznimnu potrebu za suradnjom u odlučivanju zajedno 

s odraslima koji brinu o njihovom odrastanju.  

Učitelji i stručni suradnici su poticali djecu da na različite načine pokušaju prikazati 

ona prava koja su njima posebno zanimljiva. Tako prikazana dječja prava stavljena su na 

panoe Škole kako bi ih vidjeli svi oni koji rade u školi ali i roditelji koji redovito posjećuju 

Školu radi informacija o uspjehu svoje djece. 
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Potaknuti pravima koja omogućavaju djeci izražavanje vlastitog mišljenja (članak 12.) 

i određena pravila pod kojima dijete može izraziti svoje mišljenje, djeca su osmislila neka 

pitanja koja su postavila ljudima koji odlučuju o standardu i mogućnostima života djece u 

Općini Skrad. 

Kao vrlo važan korak u ovoj naj-akciji predstavnici Vijeća učenika, zajedno s 

ravnateljem OŠ Skrad Vjekoslavom Pintarom, pedagoginjom škole Ingrid Šimičić te 

učiteljicom Sarom Ružić, posjetili su općinskog načelnika Damira Grgurića. Tom prigodom 

djeca su općinskom načelniku pokazala plakate sa pravima djeteta te su na taj način 

podsjetili načelnika da je svaki čovjek dužan poštivati i brinuti o potrebama djece. Nakon 

toga su djeca postavljala pitanja općinskom načelniku o trenutačnom stanju u Općini Skrad i 

pitanjima koja zanimaju djecu. Neka od vrlo zanimljivih pitanja postavljena načelniku su: 

• Zašto je zatvorena benzinska crpka u Skradu? 

• Kada će u Skradu biti otvoren zoološki vrt? 

• Hoće li biti izgrađeno novo dječje igralište? 

Načelnik je odgovarao djeci imajući na umu da su djeca budućnost svakog grada i 

svake općine a pogotovo općine poput Općine Skrad koja u zadnjih nekoliko desetljeća bilježi 

negativan prirodni prirast.  
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Kao završetak ove akcije predviđeno je zajedničko druženje djece i odraslih 

stanovnika općine Skrad kojim će se obilježiti Svjetski dan pješačenja 15.10. Zajedničkim 

pješačenjem od centra Skrada pa preko okolnih sela i povratkom u Skrad na simboličan način 

će se prikazati kako odrasli i djeca mogu i trebaju zajednički sudjelovati u svim aktivnostima 

koja su bitna za život u našoj općini.  

 

 

5. Organizatori i voditelji/realizatori akcije 

• Osnovna škola Skrad 

• Općina Skrad 

• Turistička zajednica općine Skrad 

 

6. Ciljna skupina  /korisnici, broj aktivno uključene djece u akciju 

 U naj- akciju „I ja odlučujem“ su bili uključeni svi učenici Osnovne škole Skrad, njih 49. 

S obzirom da je kao temelj akciji bilo potrebno upoznati se s pravima djeteta iz Konvencije o 

pravima djeteta najpogodnijim se činilo naj-akciju provesti u Osnovnoj školi zbog same 

naravi ustanove ali i dobi djece. Za susret s općinskom načelnikom su odabrani predstavnici 

iz Vijeća učenika (8 učenika) koji su iznijeli pitanja i svojih školskih kolega. 
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7. Izvori i iznosi financijskih sredstava za provedbu akcije 

 Budući da je naj-akcija većim dijelom provedena u Osnovnoj školi Skrad materijal 

potreban za izradu plakata financiran je iz redovitog potrošnog materijala Škole.  

 

8. Opseg volonterskog rada 

 Provedbom naj-akcije u okviru Osnovne škole Skrad opseg volonterskog rada je bio 

smanjen budući da su učitelji Škole provodili veći dio akcije. Volonterskim radom će se 

održati zajedničko pješačenje na Svjetski dan pješačenja.  

 

9. Medijska prezentacija i praćenje akcije 

 Provođenje naj-akcije pratio je i podržavao Odbor za brigu o djeci i mladeži i za 

provedbu programa „Općina – prijatelj djece“. Naj-akcija će biti zabilježena u školskom listu 

„Majžica“ koji izlazi krajem godine. Cijela akcija je popraćena izvješćem na web stranici 

Osnovne škole Skrad. 

 

10. Po čemu je akcija posebna, nova, originalna 

 Iako se djeca u tijeku svog školovanja često susreću sa Konvencijom o pravima djeteta 

u ovoj akciji ta prava djeteta su povezana sa aktivnim sudjelovanjem djece u postavljanju 

pitanja općinskom načelniku. Na taj način djeca su, na praktičnom primjeru, vidjela kako se 

njihovo pravo o izražavanju vlastitog mišljenja poštuje i uvažava. Cijela naj-akcija je 

osmišljena kao svojevrsni prethodnik osnivanju Dječjeg općinskog vijeća koje bi djelovalo kao 

savjetodavno tijelo Općinskom vijeću Općine Skrad što se tiče pitanja koja su za djecu ove 

općine od posebne važnosti.  

 

11. Koju je promjenu/korist akcija donijela djeci i roditeljima u zajednici 

 Provođenjem ove naj-akcije djeca su uvidjela kako se njihov glas čuje i kako općinski 

načelnik stoji na usluzi svim žiteljima ove općine pa tako i djeci. Upoznavanjem s 

Konvencijom o pravima djeteta djeca su uvidjela kako je potrebno ozbiljno pristupiti 

problemu kojeg žele riješiti i kako će u tom slučaju naići na razumijevanje i strane kojoj 

iznose svoje probleme ili zahtjeve.  

 


