
OBRAZAC ZA PRIJAVU NAJ-AKCIJE 2017.   
 
 
 
 
 

I. OPĆI PODACI O NAJ-AKCIJI 2017. 
 
1. NAZIV GRADA/OPĆINE Općina Skrad 

2. KONTAKT 051/810-680; 051/810-620 

3. ORGANIZACIJA/UDRUGA 
NOSITELJ ILI NOSITELJI NAJ-
AKCIJE 

Općina Skrad 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Skrad 

4.  PODRUČJE PROVEDBE AKCIJE 
(primjerice: odgoj i obrazovanje, 
dječja prava i participacija, 
sport, kultura, slobodno vrijeme 
djece, zdravlje i zdravi životni 
stilovi, ekologija, prevencija 
nasilja, ovisnosti, zaštita i 
očuvanje narodne baštine, 17 
globalnih ciljeva UN-a …) 

Slobodno vrijeme 
Sport 
Participacija djece  
Zdravlje i zdravi životni stilovi 
Prevencija nasilja i ovisnosti 
Integracija djece s posebnim potrebama u život 
zajednice 

 

II. OPIS NAJ-AKCIJE  

 

1. NAZIV PROVEDENE NAJ-AKCIJE 

 UZ DAN OPĆINE – IGRAJMO SE 

 

2. CILJ NAJ-AKCIJE 

 Cilj provedene najakcije bio je ispuniti dječje slobodno vrijeme na zabavan a ujedno i 
poučan način, te okupiti zajedno djecu i njihove roditelje na jedinstveno druženje na 
svježem zraku (prostor sa sportskim terenima na Skradskoj dragi). Uz ovaj primarni cilj 
najakcija je pridonijela raznovrsnosti proslave Dana općine Skrad ali i uključila djecu na 
aktivan način u proslavu Dana općine (dječja participacija). 

 

3. PROGRAM I SADRŽAJ NAJ-AKCIJE 

 Program najakcije je bio zamišljen kao zajedničko druženje roditelja i djece uz igre koje 
potiču dječju znatiželju, razvijaju natjecateljski duh te pridonose razvijanju fizičkih 
kompetencija kod djece. U najakciju su bila uključena i djeca s posebnim potrebama 
(integracija djece s posebnim potrebama). 

 

4. NAČIN PROVEDBE AKCIJE (AKTIVNOSTI I METODE)  

 Predviđeno vrijeme trajanja najakcije je bilo jedno poslijepodne. Zainteresirani roditelji 
su se, sa svojom djecom, okupili na sportskim terenima Skradske drage. Nakon prijava 
djeca su, u prvom dijelu, sudjelovala u zabavnim igrama koje su imale i natjecateljski 
karakter (skakanje u vrećama, prenošenje jaja na žlici, gađanje balona pikado 
strelicama te povlačenje konopa).Djeca su bila podijeljena u nekoliko starosnih 
kategorija.  U drugom dijelu  mlađi članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Skrad su, 
zajedno sa svojim roditeljima,  održali pokaznu vatrogasnu vježbu. Na kraju su svi 



natjecatelji primili simbolične medalje i paketiće sa slatkišima.  

 

5. TKO SU BILI ORGANIZATORI I VODITELJI/REALIZATORI AKCIJE 

 Organizatori cijele akcije su bili djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad i 
članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Skrad.  

 

6. CILJNA SKUPINA/KORISNICI, BROJ AKTIVNO UKLJUČENE DJECE U AKCIJU 

 Ciljna skupina ove akcije su bila djeca predškolske i osnovnoškolske dobi s područja 
općine Skrad i sva ona djeca koja ljetne praznike provode u Skradu. Aktivno se uključilo 
20-ak djece. 

 

7. IZVORI I IZNOSI FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU AKCIJE 

 Cijela akcija je u potpunosti financirana sredstvima iz općinskog proračuna Općine 
Skrad predviđenima za proslavu Dana općine. 

 

8. OPSEG VOLONTERSKOG RADA  

 Volonterski dio odradili su članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva. 

 

9. MEDIJSKA PREZENTACIJA I PRAĆENJE AKCIJE 

 Akcija je bila najavljena javnim plakatiranjem te oglašavanjem putem Internet servisa 
(facebook, portal Skrad.com).  
Akciju je u potpunosti pratio portal Skrad.com (tekstom i fotografijom), a izvještaj o 
provedenoj akciji je objavljen i u Novom listu te u Goranskom Novom listu. 

 

10. PO ČEMU JE AKCIJA POSEBNA, NOVA, ORIGINALNA  

 Akcija je, od roditelja i djece koja su sudjelovala u akciji, prepoznata kao inicijativa 
koju svakako treba ponoviti i sljedeće godine. Akcija je posebna zato što je na 
jedinstven način uključila i najmlađe stanovnike općine Skrad u proslavu Dana općine, 
ali i zbog načina na koji je djeci i roditeljima ponuđena nova aktivnost koje do sada u 
našoj općini još nije bilo. 

 

11. KOJU JE PROMJENU/KORIST DONIJELA AKCIJA DJECI, RODITELJIMA, CILJANIM 
SKUPINAMA/ILI ZAJEDNICI 

 Akcija „Uz Dan općine – igrajmo se“ pokazala je kako se zajedničkim druženjem djece 
i roditelja može kvalitetno provesti slobodno te kako su i djeca, kao najmlađi 
stanovnici mogu dati svoj doprinos proslavi Dana općine Skrad. 

 
 
 
 
 
 
Datum prijave:                               M.P.                       Potpis odgovorne osobe: 
12. listopada 2017.                                                             Općinski načelnik  
                                                                                           Damir Grgurić, dipl.ing. 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 


