IZVJEŠTAJ O AKCIJI
«GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE»
ZA 2006. GODINU

Općinsko vijeće Općine Skrad je Odluku o svom uključivanju u akciju «Gradovi i
općine – prijatelji djece» donijelo 11. travnja 2000. godine.

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Skrad održanoj dana 20. lipnja 2005. godine
osnovan je Odbor za brigu o djeci i mladeži, te za provedbu programa «Općina-prijatelj
djece» čijim članovima su imenovani:
1. član Općinskog vijeća Općine Skrad - g. Hrvoje Zatezalo – predsjednik
2. odgajateljica Dječjeg vrtića – g. Vedrana Tomić – član
3. zaposlenica općinske uprave – g. Anita Rački – član
4. ravnatelj Osnovne škole Skrad – g. Vjekoslav Pintar – član
5. predsjednica Udruge «Skradska žena» - g. Marija Božičević – član
Izvedbenim planom akcije nastavljeno je dosadašnje ostvarivanje programskih
zahtjeva akcije usklađenih s mogućnostima Općine Skrad. Sudjelovanje i provođenje akcije
dugoročno ima za cilj podizanje kvalitete življenja djece u Općini Skrad. Tom cilju teže sve
navedene aktivnosti koje se prepoznaju kao potrebne, a aktivnosti koje su dosad provođene i
daju pozitivne rezultate, nastaviti će se i idućih godina.
Budući da je Općina Skrad u 2005. godini stekla počasni naziv «Općina Skrad –
prijatelj djece» dana 19. svibnja 2006. godine, a u povodu 130 godina školstva u Skradu,
upriličeno je svečano otvaranje ploča s prestižnim nazivom «Općina Skrad – prijatelj djece»,
a koje su postavljene na ulazu u Skrad iz pravca Rijeke i Zagreba.
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Povodom obilježavanja 130-te
godišnjice školstva u Skradu Primorskogoranska županija je poklonila Osnovnoj
školi Skrad kombi vozilo čije ključeve je
ravnatelju škole g. Vjekoslavu Pintaru
predao župan Primorsko-goranske županije
g. Zlatko Komadina.

Općina Skrad je tom prigodom za djecu i
mlade u Domu kulture u Skradu
organizirala nastup grupe «Angels».

1. PROGRAM I PLAN ZA PROVEDBU AKCIJE

1.4. Broj djece u Općini Skrad:
Dob djece:
Broj djece i mladeži:
0 – 4 godine
5 – 9 godina
10 –14 godina
15 - 19 godina
Ukupno
Ukupan broj
stanovnika u
Općini (Popis 2001.)

% djece prema broju
stanovnika
1,9 %
2,6 %
3,0 %
4,2 %
11,85 %

26
35
41
56
158
1333

1.5. Sudionici u provedbi akcije bili su: Osnovna škola Skrad, Dječji vrtić Skrad, Općina
Skrad, Udruga Skradska žena, Odbor za brigu o djeci i mladeži, te za provedbu programa
«Općina-prijatelj djece» i Turistička zajednica Općine Skrad.
1.6. Izvedbeni plan akcije za 2006. godinu planiran je prilikom donošenja općinskog
proračuna, a usvojen je 02. lipnja 2006. godine na sjednici Odbora za brigu o djeci i
mladeži, te za provedbu programa «Općina-prijatelj djece».
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2. NAMJENSKA NOVČANA SREDSTVA U OPĆINI ZA ZAŠTITU I ODGOJ DJECE
2.7.-9. Iznosi sredstava za djecu u 2006. godini (u kunama):
Namjena novčanih
Iz
Iz
Iz
sredstava za djecu
prora
namj.
donacija
u općini
čuna
fondova
od sponzora
a) za odgoj,
159.983,60
obrazovanje
b) za zdravstv.
6.000,00
zaštitu
c) za soc. skrb
17.773,48
d) za kulturu
123.518,86
e) za sport i
173.400,00
2.500,00
rekreaciju
f) udrugama
14.000,00
1.850,00
za djecu
g) za ostale
potrebe
16.114,09
Ukupno

510.790,03

4.350,00

Iz
drugih
izvora

Ukupno

159.983,60
6.000,00

7.000,00
11.000,00

17.773,48
130.518,86
186.900,00
15.850,00

16.114,09
18.000,00

533.140,03

2.10. Komparativni pokazatelji o namjenskim sredstvima za djecu u Općini
Ukupni iznos sredstava za djecu u 2006. godini
Ukupni iznos za djecu u 2006. u odnosu prema
ukupnom broju djece (iznos po 1 djetetu)

533.140,03
3.374,30

2. PODRŠKA I POMOĆ UDRUGAMA KOJE IMAJU PROGRAME ZA DJECU
3.11. Popis registriranih udruga čija se djelatnost odnosi na djecu:
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.

Naziv udruge
Udruga «Skradska žena» Skrad
PD «Skradski vrh»
SK «Polet»
DVD Skrad
NK Polet

Datum upisa u registar/
godina osnivanja
29.11.1997.
11.03.2002.
02.05.2006.
1932.
2004.

Broj članova
43
122
25
73
65

3.12. Podrška javnosti i tijela uprave u radu i ostvarivanju programa tih udruga ogledala se u
sljedećem:
- osiguravanje financijske potpore radu tih udruga,
- osiguravanje prostora za rad tih udruga,
- osiguravanje materijalne potpore radu tih udruga (potrošni materijal, fotokopiranje,
fax. usluge i sl.)
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-

suradnja i aktivno sudjelovanje članova udruga u radu Općinskog vijeća, Općinskog
poglavarstva i odbora pri općinskom vijeću.

3.13. Programi udruga navedenih pod 3.11. sufinancirali su se iz proračuna Općine i to:
1. «Skradska žena» Skrad sa
14.000,00
2. PD «Skradski vrh» sa
15.800,00
3. DVD Skrad sa
111.000,00
4. NK «Polet» sa
92.100,00
5. SK «Polet» sa
25.000,00
3.16. Djeca su uspješno radila u:
-

Mladeži Hrvatskog Crvenog križa
Svi učenici škole su uključeni u MHCK u školi i
sudjeluju u svim akcijama koje se odvijaju tijekom
godine. Prvaši se svake godine pred kraj primaju u
najveću humanitarnu organizaciju svijeta. Svake
godine u akciji „Solidarnost na djelu“učenici
sakupljaju odnosno donose u školu povrće, voće i
krumpir koji se utroši za topli obrok učenika.
Skupljenim novcem pomaže se učenicima slabijeg
imovnog stanja u nabaci školskog pribora i sl.

Uz Dane zahvalnosti za plodove zemlje svi učenici Škole i
djeca dječjeg vrtića su svojim krušnim i inim proizvodima
obilježili prigodnom izložbom Dane zahvalnosti za plodove
zemlje uz blagoslov velečasnog Stjepana Porkulabića. Dio
krušnih proizvoda bio je izložen u mjesnoj Crkvi a dio
podijeljen prolaznicima i stanovnicima u blizini škole.

-

likovnoj i keramičarskoj grupi
U likovnoj i keramičarskoj sekciji radi
desetak učenica. Učenici su sudjelovali u
likovnoj radionici „Novigradsko proljeće“
u Novigradu u Istri.
Likovni radovi su bili izlagani na više
mjesta, slani na više natječaja, između
ostalog, na LUMS, SFERU, LIK, IZ
BAKINE ŠKRINJICE, ČOVJEK
ČOVJEKU , likovni natječaj Lure, likovni
natječaj «Koralj vraćen moru», likovni
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natječaj «Pas – moj najbolji prijatelj» u Poljskoj, likovni natječaj Europa u školi…, likovni
natječaj u Zlataru, natječaj PIK-a Rijeka uz Dane kruha, Volim svoju obitelj i Među brdima.
Nekoliko puta godišnje uređujemo likovnim radovima učenika i djece predškolskoga odgoja
unutrašnje zidove željezničkoga kolodvora u Skradu. Učenici aktivno uz pomoć učitelja
likovne kulture sudjeluju u oslikavanju zidova u centru mjesta (zid Kuglane, parkiralište..).
Likovna grupa oslikala je nekoliko zidova u razredima u školi.
U suradnji s Općinom i TZ Općine
Skrad prišlo se uređenju zidova u središtu
mjesta. Uz dobivanje prestižnog priznanja
„Općina Skrad-prijatelj djece“ učenici
likovne grupe oslikali su bočni zid kuglane
u centru mjesta kao doprinos Škole u
sklopu dobivenog priznanja.

-

ekološkoj grupi

Tijekom godine učenici su završili rad na ekološkom projektu «KUD SE SKRADSKO
SMEĆE MEĆE» koji je imao odjeka u našoj sredini, koji je dobio podršku okoline, te će se u
novom obliku nastaviti provoditi i u novoj školskoj godini. Ekolozi su radili na ispitivanju
kakvoće skradskih izvora, a mikroklima je bila praćena na području Skrada i izletišta Zeleni
vir. Cilj ekologa je utjecati na sve faktore u
mjestu i kroz nekoliko godina dobiti ekozastavu (zelenu zastavu) koja će krasiti mjesto
Skrad kao ekološki čisto područje.

Na školskom natjecanju «Eko-kviz» uz
Dan planeta Zemlje sudjelovale su 4 ekipe
učenika škole. Uključena je bilo 16 učenika.
Ekipa je nastupala na županijskom natjecanju.

-

literarnoj grupi

Učenici su sudjelovali na završnim danima kajkavske riječi u Zlataru.
Na Smotru dječjega kajkavskoga pjesništva na Pučko otvoreno učilište Sveti Ivan Zelina
poslano je više literarnih radova učenika te smo nastupili na završnoj večeri.
Učenici literarne grupe snimali su za Radio Delnice emisiju Žerjavka – pjesme na narječju.
U knjižici Volim svoju obitelj tiskana su tri rada učenika naše škole.
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Recitali Eurolimač i Ah, zar baš moram plasirali su se na županijski Lidrano u Rijeci.

Recital Eurolimač, učenici OŠ Skrad

Na 21. natječaj Ivica Kičmanović poslano je više literarnih radova mlađih razreda te su naši
učenici sudjelovali na završnom danu i svi su dobili poklon pakete za pohvaljen literarne
radove.
Na 11. natječaju Hrvatska kulturna baština u Muću pet učenika je dobilo pohvale i
njihovi radovi su štampani u knjižici.
Na natječaj «Volim Hrvatsku» - Hrvatske turističke zajednice poslano je više literarnih
radova učenika mlađih razreda i starijih razreda.
- glazbenim grupama
Pjevački zbor i tamburaški orkestar naše škole učestvovao je u programu Goranskih glasa,
nastupa pjevačkih zborova Gorskog kotara u Vrbovskom.
Svake godine sudjelujemo na natječaju u Zlataru te smo i ove školske godine sudjelovali
na završnoj večeri.
-

šah školi (družina Skrad)

U školskoj šah družini aktivno je 15 mladih šahista od kojih tri dodatno rade u Šah
klubu „Goranka“. Najbolje rezultate postižu
Domagoj Grgurić i Barbara Rački koji u svojim
kategorijama spadaju u 10 najboljih šahista
Hrvatske.

Natjecanje najmlađih šahista u Domu kulture

Razina natjecanja- ekipno
Međuopćinsko- dječaci

Broj učenika
5

Broj ekipa
1

Osvojeno mjesto
4

Međuopćinsko- djevojčice

4

1

3

Županijsko

4

1

5
6

Razina natjecanja- pojedinačno

Broj učenika

1

2
1

Osvojeno mjesto
3 4 5 6 7
1

međuopćinsko- dječaci

6

međuopćinsko- djevojčice

5

županijsko- dječaci

1

Županijsko- djevojčice

1

1

Državno- dječaci

1

1

Državno-djevojčice

1

Međunarodno prvenstvo

2

-

1

8

9
1

1

1

2

1

učeničkoj zadruzi «Pošterkanac»

U učeničku zadrugu uključeno je
10 učenica koje tijekom godine
rade na ostvarivanju zadanih
ciljeva kao što je npr. izrada
uporabnih predmeta od keramike i
drugih materijala, prigodne čestitke
i sl. Sudjelovali smo na
županijskoj smotri istih u Ravnoj
Gori i osvojili 8 mjesto.

-

školskom-sportskom klubu «Polet»

U ŠSK „Polet“ uključen je najveći broj djece, učenika koji su uključeni u više sekcija koje
rade pri klubu, nogometna sekcija, skijaška sekcija, stolnoteniska sekcija. U sekcijama radi
preko 40 učenika od prvog do osmog razreda.

Skijaši s trenerom Duškom Zatezalom

Mladi nogometaši Poleta
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- Udruge i djeca
- Skradska žena

Članice udruge organizirale su
dječju maškaranu redutu za djecu
Općine Skrad u Domu kulture u
Skradu. Na reduti je učestvovalo
preko 100 malih maškara.

3.17. Posebne namjenske pomoći za organiziranje dječjih priredbi, susreta i smotri bile su:
Davatelj namjenske pomoći
Općina Skrad
Općina Skrad

Udruga-korisnik
«Skradska žena»
Šah škola Goranka

Općina Skrad

Osnovna škola Skrad

Naziv ili vrsta programa
dječja reduta
otvoreno prvenstvo
Općine u šahu
kros u Skradskoj dragi

Iznos
1.000,00
1.500,00
2.000,00

3.18. Prezentacija rada i rezultata udruga u medijima i javnosti
Naziv udruge
prezentacija
«Skradska žena»
Šah škola
KK «Skrad»
PD «Skradski vrh»
DVD Skrad
NK «Polet»
SK «Polet»

Oblik prezentacije u medijima i javnosti
Izvješća putem Radija Gorski kotar, informativnog dnevnog tiska «Novi list», mjesečnika
«Goranski Novi list», i Internet stranici
Osnovne škole.

Učestalost

oko 10 puta godišnje

4. DIJETE U SIGURNOJ I ZDRAVOJ OPĆINI
4.20. Akcije za zdrav okoliš, čist zrak, zdravu i pitku vodu:
pri Osnovnoj školi Skrad djeluje
Ekološka sekcija koja je pokrenula saniranje divljih
deponija u našim šumama, najkritičnija područja gdje su se
nalazile velike količina komunalnog otpada su fotografirane i
u 2006. godini je završila sanacija svih većih divljih deponija
blizu većih naselja.
Eko-sekcija također je marljivo uređivala školski
okoliš. U znaku borbe za zdrav okoliš, Eko-sekcija se
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odlučila za sadnju školskog voćnjaka i time uključila u općinski i županijski program
revitalizacije autohtonih gorsko-kotarskih voćnjaka. Uz to u školskom vrtu su posađene
ljekovite biljke u suradnji s PINS-om Skrad sredstvima Europske unije. Ljekovite biljke su se
zasadile na površini od oko 500 metara kvadratnih. Biljke su se sušile te će se iskoristiti za
čajeve, mirisne buketiće i sl.

Od rujna 2004. godine svakodnevno se prate temperatura, padaline, oblačnost, vjetar na
području Skrada. Projekt je završen i očekuje se do polovice 2007. godine završetak analize
podataka
Tijekom godine učenici su završili rad na projektu „Zeleni vir“ na kojem su radili svi
učenici škole pod vodstvom Sonje Colnar, prof. zemljopisa. Projekt je završen štampanjem
„Vodiča kroz Zeleni vir“ koji je predstavljen javnosti uz Dan škole. ( u prilogu).
Da bi potakli Skrađane na ljepši izgled svojih kuća i okućnica fotografirale su se kuće i
okućnice te su najljepše izložene kroz plakate i panoe. Tijekom godine učenici su još radili na
ekološkom projektu «Skradski detalji na kućama i okućnicama», projekt „Stare kuće“, projekt
„Osnovni meteorološki podaci“ , „Moj kućni ljubimac“. Ekolozi su radili ispitivanja
kakvoće skradskih izvora, mikroklima je bila praćena na području Skrada i izletišta Zeleni vir.
Učenici pojedinih razrednih odjela su radili mini projekte „Moja planeta“, Slikovnica „Planet
Zemlja“, „Očuvajmo čist okoliš“, „Prava i dužnosti djece“, „Moj zavičaj“...

U ovoj školskoj
godini uredio se
etnografski kutak (stari
uporabni predmeti i
knjige) te je i održana
izložba starih predmeta i
knjiga uz Mjesec knjige,
izložba uz Dan škole…

4.21. U školi i vrtiću u prostorijama gdje borave djeca, pušenje nije dozvoljeno.
4.22. Općina je sudjelovala u zajedničkom projektu sa Hrvatskim cestama i provodila
jesensko i proljetno obilježavanje prijelaza na glavnoj prometnici. Posebice se pažljivo
obilježila blizina škole i to u jesenskom dijelu godine kada u školu kreću djeca 1.
razreda.
U osiguravanju pješačkog prijelaza na državnoj cesti D-3 tijekom školskih dana bila je
uključena i patrola prometne policije.
4.23. Općina je uključena u akciju «Prvi koraci u prometu». To je specijalni program-tečaj čiji
su polaznici djeca 1. razreda s ciljem povećanja sigurnosti djece u prometu.
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5. ZDRAVLJE DJECE

5.26. Trudnice su redovito obavljale preglede radi prevencije svojeg zdravlja i zdravlja
djeteta.
5.28. Primarna zdravstvena zaštita promicala je važnost dojenja u kontaktu s trudnicama.
5.29. Sva novorođena djeca bila su obuhvaćena primarnom-zdravstvenom zaštitom. Općina je
bila uključena u županijski program «Zdravstvena knjižica za svako dijete» te je
sudjelovala u participaciji njene cijene za svako novorođenče.
5.30. Patronažna služba pokrivala je općinsko područje i dobro je bila organizirana.
Viša patronažna sestra posjetila je djecu Dječjeg vrtića i upoznala ih kako treba voditi
brigu o zdravlju i zdravom prehranom.
5.31. Cijepljenje sve djece provodila je redovito primarna zdravstvena zaštita.
5.32. Polaznici dječjeg vrtića bili su obuhvaćeni programom mjera njege zubi.
Kao i svake godine, nastavila se suradnja između Dječjeg vrtića i Stomatološkog
fakulteta iz Rijeke koji dolaze u posjet djeci Dječjeg vrtića i upoznaju djecu sa brigom o
njezi zuba.
Primarna zdravstvena zaštita provoditi će kontrole zdravstvenog stanja djece.
Program se nastavio i za svu školsku djecu pri školskoj medicini.
5.35. Prema programu i dinamici primarne zdravstvene zaštite primjenjivali su se standardi i
kontrole zdravstvenog stanja djece.
5.37. Kroz predavanje liječnice školske medicine provedena je edukacija roditelja u cilju
zdrave i redovite prehrane djece.
Školska medicina savjetovala je na koji način složiti što kvalitetniji jelovnik za prehranu
djece u školskoj kuhinji.

6. ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE

6.41. Vrtić polazi 17–ero djece i to 11 dječaka i 6 djevojčica. Od toga je 7–ero pred upis u 1.
razred, dok su ostali mlađe predškolske dobi.

6.42. Osnovnu školu polazi 82 učenika - 100 % obuhvata u odnosu na službeni popis djece te
dobi.
6.46. Općina Skrad je počevši od 2006. godine učenicima srednjih škola i studentima
dodjeljivala učeničke i studentske stipendije.

6.48. U program učenja informatike koji se provodi pri Osnovnoj školi uključeno je oko 50%
učenika od ukupnog broja.
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6.49. Vannastavnu poduku iz glazbenog odgoja polazilo je troje djece.
6.53. Odgojno obrazovne ustanove bile su uključene u sve općinske programe primjerene
djeci. Suradnja se svake godine programski proširuje.

7. SOCIJALNA SKRB ZA DJECU

7.56. Svim socijalnim programima bilo
je obuhvaćeno 9 djece.
7.57. Akcije koje su se provodile za
djecu roditelja slabije ekonomske moći:
- Svim učenicima I. razreda Osnovne
škole dodijeljeni su besplatni udžbenici.

7.67. Općina je, u suradnji sa Osnovnom školom, aktivno bila uključena u sve županijske
programe i akcije prevencije ovisnosti djece o pušenju, alkoholu i drogama.
Školska medicina nastavila je program prevencije i ranog otkrivanja ovisnosti djece
preko specifičnih roditeljskih sastanaka-radionica, u kojega su bili uključeni roditelji
djece 7. i 8. razreda osnovne škole, te svi roditelji polaznika srednjih škola.
Služba za društvene djelatnosti Odsjek za prosvjetu i kulturu Povjerenstvo za prevenciju
i suzbijanje ovisnosti Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji dodijelilo je
Osnovnoj školi Skrad i Podružnici predškolskog odgoja i naobrazbe priznanje za
promicanje preventivnog programa ovisnosti u predškolskim ustanovama, osnovnim i
srednjim školama te učeničkim domovima od 1990. do 2003. godine.
Škola je aktivno uključena u projekt „Stop nasilju…“
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8. KULTURA I SPORT DJECE I ZA DJECU
8.72. 22. prosinca 2006. godine upriličeno je svečano otvorenje Mjesne knjižnice Skrad čiji
fond knjiga sadrži oko 5000 naslova.
Dječji vrtić poticao se na kulturne aktivnosti. Djeca su sudjelovala u proslavama
državnih i vjerskih blagdana, posebice narodnih običaja. Posebno je obilježen
Međunarodni dan obitelji.
Tijekom pastoralnog pohoda Župi Skrad djelatnike i učenike Škole i djecu Dječjeg
vrtića posjetio je riječki nadbiskup Ivan Devčić.

Djeca Dječjeg vrtića su u sklopu izleta po Gorskom kotaru posjetila muzej žaba u
i mini farmu «Beljan» u Lokvama, a tijekom posjeta Zagrebu družili su se s Djedom
Božićnjakom i vilama i uživali u vožnji božićnog tramvaja.
8.75. Općina je izdvojila određena sredstva za povećanje knjižnog fonda.
8.76. Kulturne ustanove grada Rijeke svake godine nude posjete profesionalnim i amaterskim
dječjim kazalištima.
Općina je bila sponzor posjete dječjeg vrtića Gradskom kazalištu lutaka koji su
prisustvovali predstavi «Maca papučarica».
Tijekom posjeta Dječjem vrtiću u Ravnoj Gori, djecu dječjih vrtića Skrada i Ravne Gore
zabavljao je mađioničar Jozo Bozo.
8.77. U 2006. godini organizirala su se dva posjeta kino predstavama i kazališnoj predstavi u
Rijeci.

Za svu predškolsku i školsku djecu je RI teatar iz
Rijeke uz blagdan Sv. Nikole izveo prigodnu
predstavu za djecu «Gospodin Zvrr Din Don» u
Domu kulture u Skradu.
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8.78. Dječje sekcije pjevačkog zbora i tamburaškog orkestra djelovale su pri osnovnoj školi i
predstavljaju dobru podlogu za uključenje u kulturno-umjetničko društvo odraslih.
Dugogodišnja glazbena tradicija djece ujedno je postala bazom za osnutak KUD-a pri
udruzi «Skradska žena».
8.79. Djeca Dječjeg vrtića sa svojim likovnim radovima konstantno sudjeluju na svim
natječajima i akcijama, kao što je akcija «Volim Hrvatsku» i dr.
U Domu kulture u Skradu je održan «Lidrano», smotra učenika škola goranskog
područja u literarnom, dramskom i novinarskom izričaju.
Za djecu dječjeg vrtića su se pri školi provodile:
- životno praktične i radne aktivnosti
- raznovrsne igre (funkcionalne, simboličke)
- umjetničko promatranje i interpretacija umjetničkih tvorevina za djecu
- raznovrsno izražavanje djeteta (likovne radionice, pjevanje, sviranje, skladanje,
ples,…)
- specifične aktivnosti kretanja – tjelesno vježbanje
- sanjkanje.

Djeca dječjeg vrtića i njihova
odgojiteljica Vedrana Tomić

8.83. Provelo se redovito stimuliranje i nagrađivanje umjetničkog stvaralaštva za djecu (kroz
sponzorstvo općine) koncem školske godine.
Najbolji učenici osnovne škole nagrađeni su knjigama.
8.84. Općina je sufinancirala i rad školske sportske sekcije. Temeljem toga održan je kros
Osnovnih škola Gorskog kotara u Skradskoj dragi.

Na bazenu u Delnicama održan je
tečaj obuke neplivača koji je
pohađalo 13-ero djece petog
razreda.
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8.85. Općina je sudjelovala u programu šahovske škole za darovitu djecu.
Po 11. puta je održano Prvenstvo Općine Skrad u šahu.

8.86. U suradnji Šah škole i Općine upriličila su se međuopćinska takmičenja djece u šahu.
Provelo se predmetno natjecanje školske djece prema školskom programu natjecanja.

8.88. Organizirao se nastup na šahovskim turnirima. Općina je sufinancirala odlazak šahista
Domagoja Grgurića i Barbare Rački na kadetsko prvenstvo Hrvatske na Visu..
Dječji vrtić sudjelovao je na sportskim igrama dječjih vrtića Gorskog kotara i Primorja.
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9. SLOBODNO VRIJEME I REKREACIJA

9.93. Djeca su bila uključena u rad likovne i keramičke radionice.

Likovna i keramičarska radionica u Domu
kulture

9.95. Djeca su pohađala informatičke aktivnosti.
9.97. Ekološke aktivnosti djece odnosile su se na upoznavanje Skrada, zavičaja i Domovine.
9.99. Napravljena je igraonica za djecu predškolskog uzrasta na igralištu kod škole sa
sljedećim sadržajima: dječji grad s toboganom, ljuljačke, klackalice, pješčanik, vrtuljak,
klupe.
9.100. Djeca su provela proljetno i jesenje uređenje školskog dvorišta za igru i aktivnosti.

10. PODRŠKA I POMOĆ RODITELJIMA U SKRBI I ODGOJU

10.107. Za financijsku potporu prednost su imali roditelji s nižim prihodima i većim brojem
djece.
Novčanu potporu u iznosu od 1.000,00 kuna općina je dodijelila svakom
novorođenom djetetu, za nabavu najnužnije opreme djece.
10.108. Općina Skrad participirala je 80 % ekonomske cijene vrtića.
10.110. Općina je pružala potporu radu školskoj kuhinji radi pripremanja toploga obroka djeci
dječjeg vrtića
10.116. Škola i školski tim stručnjaka pružili su stručnu pomoć obiteljima u kriznim stanjima
(roditeljski domjenci…, otvorena vrata škole…).
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