REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD DUGA RESA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 900-01/19-01/01
URBROJ: 2133/03-01/04-19Duga Resa, 11. listopada 2019. godine

Na temelju članka 46. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese
6/18), Gradsko vijeće Grada Duge Rese na 25. sjednici održanoj 11. listopada 2019. donosi

PLAN
aktivnosti „Grad Duga Resa – prijatelj djece“ za 2019. godinu
Članak 1.
Utvrđuje se Plan aktivnosti „Grad Duga Resa – prijatelj djece“ za 2019. godinu kako sijedi:
VRIJEME
ODRŽAVANJA

AKTIVNOSTI

SIJEČANJ

10.1.-Svjetski dan
smijeha

PROGRAMSKO
PODRUČJE
Odgoj i obrazovanje

NOSITELJ AKTIVNOSTI

SUDIONICI

Dječji vrtić Duga Resa
(ravnateljica i odgojiteljice)

Djeca svih
odgojno
obrazovnih
skupina
Predškolci,
osnovnoškolci i
sva druga djeca
Potrebite obitelji

Igre na snijegu,
snježne instalacije

Slobodno vrijeme i
rekreacija djece

Savjet mladih Grada Duge
Rese

Savjetovanje u
obiteljskim
poteškoćama obitelji s
malodobnom djecom

Podrška i pomoć
roditeljima u skrbi i
odgoju djece

Stručni radnici Centra za
socijalnu skrb Duga Resa

Zdrava prehrana

Zdravlje djece

Izbor sportaša godine

Kultura i šport

Dom zdravlja Duga Resa
(zdravstveni voditelj,
patronažna služba)
Športska zajednica Duga
Resa

Polaznici
Dječjeg vrtića
Duga Resa
Djeca i mladi
svih uzrasta

Pomoć u učenju

Odgoj i
obrazovanje/socijalna
skrb

Udruga za mlade Agora
(članovi/volonteri udruge:
profesori matematike, kemije,
fizike i biologije)

Učenici 5.-8.
razreda OŠ i 1.4. razreda SS,
studenti

Igre na snijegu

Slobodno vrijeme i
rekreacija djece

Odred izviđača Spider Duga
Resa

Djeca s
područja grada

11.2.-Dan bolesnika

Odgoj i obrazovanje za
humane vrijednosti

Dječji vrtić Duga Resa
(ravnateljica i odgojiteljice)
Specijalna bolnica za
produženo liječenje Duga
Resa (stručni suradnici)

Djeca
predškolskih
skupina

22.2.-Svjetski dan
ekologije
Dan zaljubljenih

Eko odgoj za održivi
razvoj
Slobodno vrijeme
rekreacija

Dječji vrtić Duga Resa
(ravnateljica i odgojiteljice)
Dječji vrtić Duga Resa
OŠ Vladimir Nazor
OŠ Ivan Goran Kovačić
Savjet mladih Grada Duge
Rese
Stručni radnici Centra za
socijalnu skrb Duga Resa

Djeca vrtićkih
skupina
Sva djeca

Zdravlje djece

Dom zdravlja Duga Resa
(zdravstveni voditelj)

Radionica i
predavanje povodom
Dana glagoljice

Odgoj i obrazovanje

Gradska knjižnica i čitaonica
Duga Resa (djelatnici
Gradske knjižnice)

Kazališna predstava

Kultura i šport

OdgojiteljicePučko otvoreno
učilište Duga Resa i vanjski
suradnici

Polaznici
Dječjeg
vrtića
Duga Resa i OŠ
OŠ Ivan Goran
Kovačić
OŠ Vladimir
Nazor
Učenici
razredne
nastave i djeca
Dječjeg vrtića

Kino film

Kultura i šport

Prevencija nasilja u
različitim okolnostima

Odgoj i obrazovanje –
školski preventivni
program

Srednja škola Duga Resa
(razrednici, stručni suradnici
psiholog i pedagog, svi
nastavnici)
Udruga za mlade Agora
(članovi/volonteri udruge)

Pomoć u učenju

Odgoj i
obrazovanje/socijalna
skrb

profesori matematike, fizike,
kemije,biologije)

Učenici 5.-8.
razreda OŠ i 1.4. razreda SS,
studenti

Izrada 3D maski

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu

Volonteri udruge Agora

Djeca i roditelji

Znanstveno kreativna
radionica: hologram

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu /
Odgoj i obrazovanje

Volonteri udruge Agora

Djeca s
područja Grada

Kreativna
za 6

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu

Volonteri udruge Agora

Djeca s
područja Grada

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu /
Odgoj i obrazovanje
Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu

Volonteri udruge Agora

Djeca s
područja Grada

Odred izviđača Spider Duga
Resa

Djeca s
područja grada

Maškarada

VELJAČA

Dan ružičastih majica
Ostvarivanje prava
djece s posebnim
potrebama iz sustava
socijalne skrbi
Oralna higijena

Podrška i pomoć
roditeljima u skrbi i
odgoju djece

Dan ružičastih majica

radionica:

Znanstveno kreativna
radionica:
istražimo
Svemir
Izleti na gradski vrh
Vinicu i do izletiša
Grščaki

i

Potrebite obitelji

Učenici
predmetne
nastave OŠ
Svi učenici 1.-4.
razreda SŠ,
nastavnici
djelatnici škole
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OŽUJAK

19.3.-Dan očeva
(sv.Josip)

Odgoj i obrazovanje

Dječji vrtić Duga Resa
(ravnateljica i odgojiteljice)

Djeca raznih
odgojno
obrazovnih
skupina

20.3.Svjetski dan
kazališta za djecu i
mlade

Kultura i umjetnost

21.3. Svjetski dan
zaštite šuma

Eko odgoj za održivi
razvoj

22.3. Svjetski dan
voda

Zdravlje djece

Priredba i prigodne
aktivnosti za dan OŠ
„Ivan Goran Kovačić“

Kultura i šport

OŠ Ivan Goran Kovačić
(ravnateljica, nastavnici,
stručni suradnici)

Učenici OŠ Ivan
Goran Kovačić

Saniranje
problematike djece i
maloljetnih s
problemima u
ponašanju
Dojenje

Podrška i pomoć
roditeljima u skrbi i
odgoju djece

Stručni radnici Centra za
socijalnu skrb Duga Resa

Sva potrebita
djeca

Zdravlje djece

Dom zdravlja Duga Resa
(patronažna služba)

Trudnice i dojilje

Obilježavanje
Svjetskog dana voda
(izložba tekstova)

Odgoj i obrazovanje

Gradska knjižnica i čitaonica
Duga Resa (djelatnici
Gradske knjižnice)

Djeca korisnici
Gradske
knjižnice i
čitaonice

Kazališna predstava

Kultura

OdgojiteljicePučko otvoreno
učilište Duga Resa i vanjski
suradnici

Učenici
Vrtića

Kino film

Kultura

Maloljetnička
delikvencija

Odgoj i obrazovanje –
školski preventivni
program

Srednja škola Duga Resa i
Općinsko državno
odvjetništvo
Udruga za mlade Agora
(članovi/volonteri udruge)

Pomoć u učenju

Odgoj i obrazovanje /
socijalna skrb

Profesori matematike, fizike,
kemije, biologije

Učenici 5.-8.
razreda OŠ i 1.4. razreda SS,
studenti

Pripreme za maturu –
matematika, osnovna
i viša razina

Odgoj i obrazovanje /
socijalna skrb

Profesor matematike

Učenici završnih
razreda SŠ

Kreativna radionica:
izrada
personaliziranih
majica

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu

Volonteri udruge

Djeca s
područja grada

Proljetni kreativni
tjedan
Pozdrav proljeću
(izleti u gradsku
okolicu)

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu
Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu

Volonteri udruge

Djeca s
područja grada
Djeca s
područja grada

Odred izviđača Spider Duga
Resa

OŠ

i

Djeca i mladih
svih uzrasta
Učenici SŠ svih
razreda
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TRAVANJ

2.4.-Međunarodni dan
dječje knjige

Odgoj i obrazovanje

Dječji vrtić Duga Resa
(ravnateljica i odgojiteljice)
Gradska knjižnica i čitaonica
Duga Resa

Djeca vrtićkih
skupina

7.4.-Svjetski dan
zdravlja

Zdravlje djece

Dječji vrtić Duga Resa
(ravnateljica i odgojiteljice)
Dom zdravlja Duga Resa

22.4.-Dan planete
Zemlje

Ekološki odgoj za
održivi razvoj

Dječji vrtić Duga Resa
(ravnateljica i odgojiteljice)

26.4.-Svjetski dan
obnovljivih izvora
energije

Ekološki odgoj za
održivi razvoj

Dječji vrtić Duga Resa
(ravnateljica i odgojiteljice)

29.4.-Međunarodni
dan plesa

Kultura i šport

Svjetski dan zdravlja

Zdravlje djece

Dječji vrtić Duga Resa
(ravnateljica i odgojiteljice) i
Studio 23 i Zorin dom iz
Karlovca
OŠ Ivan Goran Kovačić i OŠ
Vladimir Nazor, zdravstvene
ustanove, Savjet mladih

Izdvajanje djece izvan
vlastite obitelji u
situacijama opasnim
po njihov život

Dijete u sigurnom i
zdravom gradu

Stručni radnici Centra za
socijalnu skrb Duga Resa

Djeca u potrebi

Zdravlje trudnica

Zdravlje djece

Dom zdravlja Duga Resa
(patronažna služba i
ginekolog)

trudnice

Četiri pričaonice
povodom Dana
hrvatske knjige i Dana
planete Zemlje

Odgoj i obrazovanje

Gradska knjižnica i čitaonica
Duga Resa (djelatnici
Gradske knjižnice)

Dječji vrtić Duga
Resa

Dvije kazališne
predstave

Kultura

OdgojiteljicePučko otvoreno
učilište Duga Resa i vanjski
suradnici

Učenici OŠ i
Vrtića

Odgoj i obrazovanje
(likovne radionice,
školski izleti, ples, izlet
na obližnji gradski vrh
Vinicu)

Srednja škola Duga Resa
(nastavnici biologije,
glazbene umjetnosti, likovnih
predmeta, i tjelesne kulture)

Svi učenici SŠ

Svi učenici

Dva kino filma
Dan planeta Zemlje
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TRAVANJ

Udruga za mlade Agora
(članovi/volonteri udruge)
Pomoć u učenju

Odgoj i obrazovanje /
socijalna skrb

Profesori matematike, fizike,
kemije, biologije

Učenici 5.-8.
razreda OŠ i 1.4. razreda SS,
studenti

Pripreme za maturu –
matematika, osnovna
i viša razina

Odgoj i obrazovanje /
socijalna skrb

Profesor matematike

Učenici završnih
razreda SŠ

Kreativna radionica:
izrada pisanica od
repromaterijala

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu

Volonteri udruge

Djeca s
područja grada

Kreativna radionica:
izrada uskršnjih
ukrasa

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu

Volonteri udruge

Djeca s
područja grada

Proljetni kreativni
tjedan

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu

Volonteri udruge

Djeca s
područja grada

Akcije izviđača u
Zagrebu i Brezovici –
natjecanje u
kulinarskim
vještinama

Slobodno vrijeme i
rekreacija djece

Odred izviđača Spider Duga
Resa

Djeca izviđači
školske dobi

Natječaj za Naj dječje
djelo Grada Duge
Rese za 2018. godinu

Odgoj i obrazovanje

Dječje gradsko vijeće

Članovi Dječjeg
gradskog vijeća
Grada Duge
Rese

Socijalna skrb

Gradsko društvo Crvenog
križa (ravnatelj i djelatnici) i
Dječje gradsko vijeće

Članovi Dječjeg
gradskog vijeća
Grada Duge
Rese

Natječja za izradu
idejnog slikovnog
rješenja za priznanje i
pohvalnice djeci
Grada
Podjela raznih
donacija (hrane i
robe) korisnicima
Crvenog križa
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Odgoj i obrazovanje

12.5.-Majčin dan

Odgoj i obrazovanje

15.5.-Međunarodni
dan obitelji – Eko dan
Dječjeg vrtića Duga
Resa

Ekološki odgoj za
održivi razvoj

Dječji vrtić Duga Resa
(ravnateljica i odgojiteljice),
Čistoća Duga Resa i Klub
podvodnih aktivnosti
Vodomar iz Duge Rese

29.5.-Svjetski dan
sporta-Olimpijski
festival dječjih vrtića
Karlovačke županije
Izleti u prirodu

Šport i zdravlje djece

Dječji vrtić Duga Resa
(ravnateljica i odgojiteljice)

Zdravlje djece / Odgoj i
obrazovanje

OŠ Ivan Goran Kovačić i
Vladimir Nazor

Djeca s
područja grada

Usluge smještaja
djece bez adekvatne
roditeljske skrbi ili
djece radi potrebe
školovanja u
udomiteljsku obitelj ili
adekvatnu ustanovu
Prvi posjet
stomatologu
Predavanje „Utjecaj
digitalnih tehnologija
na mentalno zdravlje
djece – alarm za
uzbunu

Odgoj i obrazovanje /
Socijalna skrb

Stručni radnici Centra za
socijalnu skrb Duga Resa

Potrebita djeca

Zdravlje djece

Dom zdravlja Duga Resa
(stomatolog)
Gradska knjižnica i čitaonica
Duga Resa (djelatnici
Gradske knjižnice) i vanjski
suradnici

Dječji vrtić Duga
Resa
Roditelji,
odgajatelji,
prosvjetni
radnici

Hrvatski jezik kroz
povijest

Odgoj i obrazovanje

Učenici OŠ

Kazališna predstava

Kultura

Trgovanje ljudima

Odgoj i obrazovanješkolski preventivni
program

Gradska knjižnica i čitaonica
Duga Resa (djelatnici
Gradske knjižnice) i vanjski
suradnici
OdgojiteljicePučko otvoreno
učilište Duga Resa i vanjski
suradnici
Srednja škola Duga Resa
(razrednici, udruge, djelatnici
MUP-a)

SVIBANJ

SVIBANJ
SVIBANJ

10.5.-Dan vrtića Duga
Resa

Podrška i pomoć
roditeljima u skrbi i
odgoju djece

Dječji vrtić Duga Resa
(ravnateljica i odgojiteljice)

Djeca i roditelji
svih odgojno
obrazovnih
skupina

Učenici 1.,2. i 5.
OŠ
Učenici završnih
razreda SŠ

Udruga za mlade Agora
(članovi/volonteri udruge)
Pomoć u učenju

Odgoj i obrazovanje /
socijalna skrb

Profesori matematike, fizike,
kemije, biologije

Učenici 5.-8.
razreda OŠ i 1.4. razreda SS,
studenti

Pripreme za maturu –
matematika, osnovna
i viša razina

Odgoj i obrazovanje /
socijalna skrb

Profesor matematike

Učenici završnih
razreda SŠ

DRTF-graDRitma,
Euforija

Kultura i šport za djecu

Volonteri udruge

Učenici
osnovnih škola
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Obilježavanje tjedna
borbe protiv trgovine
ljudima

Odgoj i obrazovanješkolski preventivni
program

Gradsko društvo Crvenog
križa Duga Resa (ravnatelj,
djelatnici MUP-a)

Učenici završnih
razreda SŠ

Izleti u prirodu i
pripreme za igre
poletaraca na
gradskom kupalištu
Oproštaj predškolaca
od vrtića

Slobodno vrijeme i
rekreacija djece

Odred izviđača Spider Duga
Resa

Članovi Odreda
školske dobi

Odgoj i obrazovanje

Dječji vrtić Duga Resa
(ravnateljica i odgojiteljice)

Eko akcije

Odgoj i obrazovanje /
dijete u sigurnom i
zdravom gradu

OŠ Ivan Goran Kovačić i
Vladimir Nazor, Dječji vrtić
Duga Resa, Savjet mladih
Grada Duge Rese

Djeca
predškolske
dobi
Sva djeca s
područja grada

Spolni život i spolno
prenosive bolesti

Zdravlje djece

Dom zdravlja Duga Resa
(ginekologije)

Plesna produkcija
Pučkog otvorenog
učilišta Duga Resa

Kultura i šport

OdgojiteljicePučko otvoreno
učilište Duga Resa i vanjski
suradnici

Vježbaonica:
planinarenje, zimski
sportovi, sportovi na
vodi, aktivnosti
učenika po izboru

Odgoj i obrazovanje,
usvajanje zdravih
životnih navika,
druženje i pozitivno
korištenje slobodnog
vremena

Srednja škola Duga Resa
(razrednici i nastavnici)

Učenici viših
razreda
osnovnih škola
Djeca i mladih
osnovnih i
srednjih škola
Učenici SŠ

Pomoć u učenju

Odgoj i obrazovanje /
socijalna skrb

Profesori matematike, fizike,
kemije, biologije

Učenici 5.-8.
razreda OŠ i 1.4. razreda SS,
studenti

Pripreme za maturu –
matematika, osnovna
i viša razina

Odgoj i obrazovanje /
socijalna skrb

Profesor matematike

Učenici završnih
razreda SŠ

Upoznaj svoj grad

Slobodno vrijeme i
rekreacija za
djecu/dijete u
sigurnom i zdravom
gradu
Odgoj i obrazovanje
Odgoj i obrazovanješkolski preventivni
program
Zdravlje djece

Volonteri udruge

Djeca s
područja grada

Gradsko društvo Crvenog
križa Duga Resa (ravnatelj i
djelatnici Društva) i vanjski
suradnici

Predškolci,
osnovnoškolci i
srednjoškolci

Slobodno vrijeme i
rekreacija djece

Odred izviđača Spider Duga
Resa

Članovi Odreda
školske dobi

Slobodno vrijeme i
rekreacija djece

Športska
Resa

Sva djeca s
područja grada

LIPANJ

LIPANJ

Udruga za mlade Agora
(članovi/volonteri udruge)

Radionice i
predavanja o higijeni,
spolnom zdravlju,
razvoju svijesti o
volontiranju, trgovini
ljudima
Igre poletaraca na
gradskom kupalištu

Mrežnica Run 2019 –
utrke za djecu
predškolske i školske
dobi

zajednica

Duga
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Igre na vodi,
natjecanja

SRPANJ

Sportom do zdravlja

Filmovi na dječjem
odjelu Gradske
knjižnice
Vježbaonica:
planinarenje, zimski
sportovi, sportovi na
vodi, aktivnosti
učenika po izboru

Zdravlje djece
Kultura i šport
Slobodno vrijeme i
rekreacija djece
Zdravlje djece

OŠ Ivan Goran Kovačić i
sportske udruge

Sva djeca s
područja grada

Dom zdravlja Duga Resa
(zdravstveni voditelj),
nastavnici tjelesne kulture

Dječji vrtić i
osnovne škole

Slobodno vrijeme

Gradska knjižnica i čitaonica
Duga Resa (djelatnici
Gradske knjižnice)
Srednja škola Duga Resa
(nastavnici tjelesne kulture),
sportski djelatnici i sportska
društva, izviđači, planinari

Korisnici
Gradske
knjižnice
Učenici OŠ i SŠ,
djeca s područja
grada

Odgoj i obrazovanje,
usvajanje zdravih
životnih navika,
druženje i pozitivno
korištenje slobodnog
vremena

Udruga za mlade Agora
(članovi/volonteri udruge)
Ljetna škola
matematike

Slobodno vrijeme i
rekreacija za
djecu/Odgoj i
obrazovanje

Profesor matematike,
volonteri udruge

Djeca s
područja grada

Ljetna škola
programiranjaprogramerko

Slobodno vrijeme i
rekreacija za
djecu/Odgoj i
obrazovanje
Zdravlje djece
Kultura i šport
Slobodno vrijeme i
rekreacija djece
Zdravlje djece

Profesor matematike,
volonteri udruge

Djeca s
područja grada

OŠ Ivan Goran Kovačić i
sportske udruge

Sva djeca s
područja grada

Dom zdravlja Duga Resa
(patronažna služba i
pedijatar)
Gradska knjižnica i čitaonica
Duga Resa (djelatnici
Gradske knjižnice)
Srednja škola Duga Resa
(nastavnici tjelesne kulture),
sportski djelatnici i sportska
društva, izviđači, planinari

Dječji vrtić Duga
Resa

Igre na vodi,
natjecanja

KOLOVOZ

Crijevne infekcije kod
djece
Filmovi na dječjem
odjelu Gradske
knjižnice
Vježbaonica:
planinarenje, zimski
sportovi, sportovi na
vodi, aktivnosti
učenika po izboru
Sudjelovanje članova
podmlatka na ljetnoj
školi Crvenog križa

Slobodno vrijeme

Odgoj i obrazovanje,
usvajanje zdravih
životnih navika,
druženje i pozitivno
korištenje slobodnog
vremena
Dijete u sigurnom i
zdravom gradu

Gradsko društvo
križa Duga Resa

Crvenog

Korisnici
Gradske
knjižnice
Učenici OŠ i SŠ,
djeca s područja
grada

Učenici viših
razreda OŠ
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Udruga za mlade Agora
(članovi/volonteri udruge)
Ljetna škola
programiranja –
STEMI Hexapod

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu /
Odgoj i obrazovanje

Profesor matematike,
volonteri udruge

Djeca s
područja grada

Mala škola kriptologije

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu /
Odgoj i obrazovanje

Profesor matematike,
volonteri udruge

Djeca s
područja grada

Potraga za blagom
dugoreške prošlosti

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu

Volonteri udruge

Djeca s
područja grada

Kako se razvijalo
pismo

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu /
Odgoj i obrazovanje
Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu

Volonteri udruge

Djeca s
područja grada

Odred izviđača Spider Duga
Resa

Članovi Odreda
školske dobi

Ekološki odgoj za
održivi razvoj

Dječji vrtić Duga Resa
(ravnateljica i odgojiteljice)

Djeca vrtićkih
odgojno
obrazovnih
skupina

Odgoj i obrazovanje
Podrška i pomoć
roditeljima u skrbi i
odgoju djece
Zdravlje djece

OŠ Ivan Goran Kovačić
(ravnateljica i nastavnici) i
djelatnici PP Duga Resa

Učenici
osnovnih škola

Dom zdravlja Duga Resa
(patronažna služba i
ginekolog),
Gradska knjižnica i čitaonica
Duga Resa (djelatnici
Gradske knjižnice) i vanjski
suradnici

Učenici OŠ

Kultura i šport

Pučko otvoreno učilište Duga
Resa i vanjski suradnici

Djeca i mladih
raznih uzrasta

Odgoj i obrazovanje,
usvajanje zdravih
životnih navika,
druženje i pozitivno
korištenje slobodnog
vremena

Srednja škola Duga Resa
(razrednici i nastavnici)

Učenici SŠ

Tjedni posjet izviđača
Rumunjskoj u okviru
projekta „Find
yourself“
7.9.-Dan hrv.voda

RUJAN

16.9.-Dan zaštite
ozona
22.9.-Europski dan
bez automobila
26.9.-Dan čistih
planina
„Sigurno u prometu“

RUJAN

Pubertet
Obilježavanje
Međunarodnog dana
pismenosti i
Europskog dana
jezika
Plesne radionica
suvremenog plesa,
tečaj gitare i klavira
Vježbaonica:
planinarenje, zimski
sportovi, sportovi na
vodi, aktivnosti
učenika po izboru

Odgoj i obrazovanje

Učenici OŠ
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RUJAN

Udruga za mlade Agora
Članovi/volonteri udruge:
Pomoć u učenju

Odgoj i obrazovanje /
Socijalna skrb

profesori matematike, fizike,
kemije, biologije

učenici 5. do 8.
razreda
osnovne škole,
1. do 4. razreda
srednje škole,
studenti

Dan znanja

Odgoj i obrazovanje /
Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu

volonteri udruge, vanjski
suradnici i prijatelji udruge,
članovi zajednice
popularizacije znanosti

djeca i roditelji

Stare igre

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu

volonteri udruge

djeca – vrtićke
skupine, učenici
OŠ

Svjetski dan tablice
množenja –
natjecanje

Odgoj i obrazovanje

prof. matematike

učenici razredne
nastave 3. i 4.
razred, učenici
predmetne
nastave 5. i 6.
razred

Abacus

Odgoj i obrazovanje

prof. matematike

predškolci,
učenici razredne
i nižih razreda
predmetne
nastave

Prijelaz iz razredne u
predmetnu nastavu

Podrška i pomoć
roditeljima u skrbi i
odgoju djece

volonteri udruge

djeca i roditelji

Jesenske kreativne
radionice
13.9.-Obilježavanje
svjetskog dana prve
pomoći

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu
Odgoj i obrazovanje /
Socijalna skrb

volonteri udruge

djeca i roditelji
Djeca s
područja grada

Sudjelovanje u
projektu
„Viktorijada“ u
Karlovcu

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu

Gradsko društvo Crvenog
križa Duga Resa (ravnatelj i
djelatnici Društva) i vanjski
suradnici
Odred izviđača Spider Duga
Resa

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu

Športska
Resa

Djeca s
područja Grada

Sudjelovanje izviđača
u snimanju špice za
dječje RTL emisije
Obilježavanje
Olimpijskog dana

zajednica

Duga

Članovi Odreda
školske dobi
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Međunarodni projekt
Erasmus+

Odgoj i obrazovanje

OŠ Vladimir Nazor (logoped)
i koordinatori iz Hrvatske,
Engleske, Poljske,
Španjolske, Finske i
Nizozemske

Učenici 6.,7., i 8.
razreda OŠ
Vladimir Nazor i
učenici iz
Hrvatske,
Engleske,
Poljske,
Španjolske,
Finske i
Nizozemske

Razredna pravila

Odgoj i obrazovanje

OŠ Vladimir Nazor
(razrednici)

Svi učenici OŠ
Vladimir Nazor

Sigurno u prometu

Odgoj i obrazovanje/
Dijete u sigurnom i
zdravom gradu

OŠ Vladimir Nazor
(razrednici) i djelatnici MUP-a

Učenici 1.
razreda OŠ
Vladimir Nazor

Bonton

Odgoj i obrazovanje

OŠ Vladimir Nazor
(razrednici)

Jesenske svečanosti

Odgoj i obrazovanje

Dječji vrtić Duga Resa
(ravnateljica i odgojiteljice)

Učenici 1.-4.
razreda OŠ
Vladimir Nazor
Djeca svih
odgojno
obrazovnih
skupina i roditelji

Dječji tjedan (prvi puni
tjedan u listopadu)
17.10.-Dani kruha

LISTOPAD

20.10.-Svjetski dan
jabuke i zdrave hrane
Plodovi jeseni

Zdravlje djece
Odgoj i obrazovanje

OŠ Ivan Goran Kovačić
(ravnateljica i nastavnici)

Učenici OŠ Ivan
Goran Kovačić

Slobodno vrijeme i
rekreacije djece

Stručni radnici Centra za
socijalnu skrb Duga Resa

Djeca s
područja grada

Zdravlje djece

Dom zdravlja Duga Resa
(patronažna služba i
pedijatar)

Djeca različitih
uzrasta

Izložbe kulturne
baštine dugoreškog
kraja
Prijava na natječaj za
projekt Unapređivanje
infrastrukture za
pružanje socijalnih
usluga u zajednici kao
podrška procesu
deinstitucionalizacije
financiran iz EU
fondova
Antibiotici
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Subotnje radionice
engleskog jezika
Radionica pričanja,
čitanja naglas i
obrade lektirnih
naslova

Odgoj i obrazovanje

Odgoj i obrazovanje

Gradska knjižnica i čitaonica
Duga Resa (djelatnici
Gradske knjižnice) i vanjski
suradnici

Djeca 6.-9.
godina starosti
Učenici OŠ

Djeca vrtićke
dobi i učenici
OŠ

Mjesec hrvatske
knjige – upis i dolazak
učenika prvih razreda
osnovnih i područnih
škola i Vrtić u Knjižnici
– susret s dječjim
književnicima
Tri kazališne
predstave

Kultura

Kultura

OdgojiteljicePučko otvoreno
učilište Duga Resa i vanjski
suradnici

Ovisnost o internetu –
radionice za učenike i
roditelje

Odgoj i obrazovanje
(školski preventivni
program, prevencija
ovisnosti

Srednja škola Duga Resa
(stručna suradnica škole i
razrednici)

Učenici
predmetne i
razredne
nastave te
srednjih škola
Svi učenici SŠ i
roditelji

LISTOPAD

Udruga za mlade Agora
Članovi/volonteri udruge:
Pomoć u učenju

Odgoj i obrazovanje /
Socijalna skrb

profesori matematike, fizike,
kemije, biologije, engleskog
jezika, hrvatskog jezika

učenici 5. do 8.
razreda
osnovne škole,
1. do 4. razreda
srednje škole,
studenti

Svjetski tjedan
svemira

Odgoj i obrazovanje /
Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu

volonteri udruge

djeca s područja
grada

Abacus

Odgoj i obrazovanje

prof. matematike

predškolci,
učenici razredne
i nižih razreda
predmetne
nastave

Mladi, mediji i
tehnologija

Podrška i pomoć
roditeljima u skrbi i
odgoju djece

volonteri udruge, profesori

djeca i roditelji

Jesenske kreativne
radionice

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu

volonteri udruge

djeca i roditelji

Osnove šivanja

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu
Socijalna skrb

volonteri udruge

djeca i roditelji

Gradsko društvo Crvenog
križa (ravnatelj i djelatnici)

Djeca s
područja grada

Sudjelovanje ekipa
podmlatka na
gradskim i
međužupanijskim
natjecanjima
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LISTOPAD

Živim život bez nasilja

Sustavni odgoj mladih
prema neprihvatljivim
ponašanjima

OŠ Vladimir Nazor (učitelji,
stručni suradnici i vanjski
stručnjaci)

Učenici OŠ
Vladimir Nazor

Koncentracija

Na zabavan i kreativan
način uvježbavati
različite tehnike za
povećanje pažnje i
koncentracije

OŠ Vladimir Nazor (pedagog
i logoped)

Učenici prvih
razreda

Dobre i loše strane
društvenih mreža

Prevencija

OŠ Vladimir Nazor
(razrednici, stručni i vanjski
suradnici)

Svi učenici OŠ
Vladimir Nazor

Daroviti učenici

Obrazovanjepoticanje darovitosti
učenika kroz različite
sadržaje

OŠ Vladimir Nazor (učitelji
razredne nastave četvrtih
razreda i pedagog)

Učenici 4.
razreda OŠ
Vladimir Nazor

Učenje je fora ,a ne
noćna mora

Obrazovanje- pružanje
individualne i grupne
podrške u učenju

OŠ Vladimir Nazor (pedagog
i logoped)

Učenici svih
razreda OŠ
Vladimir Nazor

Zdravstvena zaštita
učenika

Zdravlje djece

OŠ Vladimir Nazor i vanjski
suradnik

Učenici svih
razreda OŠ
Vladimir Nazor

Obilježavanje Dana
zahvalnosti za
plodove zemlje

Odgoj i obrazovanje

OŠ Vladimir Nazor
(vjeroučitelji)

Učenici svih
razreda OŠ
Vladimir Nazor

Terenska nastava Moja Županija

Odgoj i obrazovanje

OŠ Vladimir Nazor (učitelji,
i vanjski suradnici)

Učenici 3.
razreda OŠ
Vladimir Nazor

Obilježavanje dječjeg
tjedna

Odgoj i obrazovanje

OŠ Vladimir Nazor (učitelji
razredne nastave)

Učenici 4.
razreda OŠ
Vladimir Nazor

Terenska nastava –
Muzej domovinskog
rata, Lađarenje
rijekom Kupom
Provedba akcije
„Boranka“ u Splitu i
Velikoj Gorici radi
pošumljavanja
požarom uništenih
područja

Odgoj i obrazovanje

OŠ Vladimir Nazor
(razrednici 8. razreda)

Učenici 8.
razreda OŠ
Vladimir Nazor

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu

Odred izviđača Spider Duga
Resa

Članovi Odreda
školske dobi

Izlet na otok Zlarin
kod Šibenika
Kestenijada u
amfiteatru
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STUDENI

20.11.-Međunarodni
dan dječjih prava

Odgoj i obrazovanje
/Dječja prava

Dječji vrtića Duga Resa
(ravnateljica,i odgojiteljice i
stručni suradnici)

Djeca i roditelji
Dječjeg vrtića

Projekt „Razvoj
publike-predstava
Teatra Poco Loco
Prodaja rabljenih
stvari

Kultura i umjetnost

Teatar Poco Loco i Matica
umirovljenika Duga Resa

Odgoj i obrazovanje

OŠ Ivan Goran Kovačić

Bake i djedovi,
umirovljenici s
područja grada
Učenici OŠ Ivan
Goran Kovačić

Paraziti u stolici kod
djede

Zdravlje djece

Dom zdravlja Duga Resa
(zdravstveni
voditelj
i
epidemiolog)

vrtićarci

Subotnje radionice
engleskog jezika

Odgoj i obrazovanje

Gradska knjižnica i čitaonica
(djelatnici i vanjski suradnici)

Djeca 6.-9.
godina starosti

Tri kazališne
predstave

Kultura

Pučko otvoreno učilište Duga
Resa i vanjski suradnici

Projekt „Zdrav za 5“,
mjesec borbe protiv
ovisnosti

Odgoj i obrazovanje,
školski preventivni
program, prevencija
ovisnosti

Srednja škola Duga Resa
(razrednici i vanjski suradnici
– PU karlovačka i služba
školske medicine)

Učenici
predmetne i
razredne
nastave,
vrtićkog uzrasta
i djeca i mladi
raznih uzrasta
Učenici 1. i 2.
razreda SŠ

Posjet Gradu
Varaždinu

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu

Odred izviđača Spider Duga
Resa

Kino film

Članovi Odreda
školske dobi
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STUDENI

Udruga za mlade Agora
Članovi/volonteri udruge:
Pomoć u učenju

Odgoj i obrazovanje /
Socijalna skrb

profesori matematike, fizike,
kemije, biologije, engleskog
jezika, hrvatskog jezika

učenici 5.-8.
razreda OŠ, 1.4. razreda SŠ,
studenti

Prava djeteta, prava
roditelja

podrška i pomoć
roditeljima u skrbi i
odgoju djece

volonteri udruge, profesori

djeca i roditelji

Znam li svoja prava?

Odgoj i obrazovanje

volonteri udruge

djeca OŠ

Abacus

Odgoj i obrazovanje

prof. matematike

predškolci,
učenici razredne
i nižih razreda
predmetne
nastave

Jesenske kreativne
radionice

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu

volonteri udruge

djeca i roditelji

Osnove heklanja

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu

volonteri udruge

djeca i roditelji

Osnove šivanja

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu
Odgoj i obrazovanje,
školski preventivni
program, prevencija
ovisnosti

volonteri udruge

djeca i roditelji

Gradsko društvo Crvenog
križa Duga Resa (ravnatelj i
djelatnici Društva) i vanjski
suradnici

Djeca s
područja grada

Odgoj i obrazovanje
/Prevencija

OŠ Vladimir Nazor
(nastavnici i vanjski
suradnici)

5.-8. razred OŠ
Vladimir Nazor

Čitamo u Knjiguljici

Odgoj i obrazovanje/
Kultura

OŠ Vladimir Nazor (učitelji 1.
razreda)

Učenici prvih
razreda

Obilježavanje Dana
inkluzivnosti

Dječja prava

OŠ Vladimir Nazor (logoped i
pedagog)

Učenici petih
razreda

Terenska nastava –
Zagreb

Odgoj i obrazovanje

OŠ Vladimir Nazor (učiteljice
4. razreda)

Učenici četvrtih
razreda

Budi tolerantan

Odgoj i obrazovanje

svi učenici

6.12.-Sveti Nikola

Odgoj i obrazovanje

OŠ Vladimir Nazor (logoped i
pedagog)
Dječji vrtić Duga Resa
(ravnateljica i odgojiteljice)

29.12.-Dan biološke
raznovrsnosti
(međunarodni projekt
Eko škole)

Ekološki program –
odgoj za održivi razvoj

Dječji vrtić Duga Resa i
Udruga Lijepa naša

Djeca starijih
vrtićkih skupina

PROSINAC

Radionice o zdravom
životu, maknimo djecu
s ulice, poroci
suvremenog društva,
dobrosusjedska
pomoć
Zajedno možemo više

Djeca svih
odgojno
obrazovnih
skupina
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Božićne i
novogodišnje priredbe

Kultura i šport

OŠ Ivan Goran Kovačić

Svi učenici OŠ
Ivan Goran
Kovačić

Bolesti ovisnosti

Zdravlje djece

Dom zdravlja Duga Resa
(patronažna služba, pedijatar
i službena policijska osoba)

Učenici
osnovnih škola

Radionica izrade
božižnih ukrasa,
čitanje božićnih priča

Slobodno vrijeme

Gradska knjižnica i čitaonica
(ravantelj i djelatnici)

Članovi Dječjeg
odjela Knjižnice

4-5 projekcija kino
filmova

Kultura

Pučko otvoreno učilište Duga
Resa i vanjski suradnici

Učenici
predmetne i
razredne
nastave,
vrtićkog uzrasta
i djeca i mladi
raznih uzrasta

Odgoj i obrazovanje
Socijalna skrb

Srednja škola Duga Resa
(pedagog, nastavnici likovne
skupine predmeta)

Svi učenici,
roditelji i
nastavnici SŠ

PROSINAC

Godišnja plesna
produkcija Pučkog
otvorenog učilišta
Godišnji koncert KUDa „Sv. Juraj“
Školske radionice
(likovne, ekološke,
sadnja pšenice),
prodaja proizvoda i
namjena sredstava
potrebnima

Udruga za mlade Agora
Članovi/volonteri udruge:
Pomoć u učenju

Odgoj i obrazovanje /
Socijalna skrb

profesori matematike, fizike,
kemije, biologije, engleskog
jezika, hrvatskog jezika

učenici 5. do 8.
razreda
osnovne škole,
1. do 4. razreda
srednje škole,
studenti

Abacus

Odgoj i obrazovanje

prof. matematike

predškolci,
učenici razredne
i nižih razreda
predmetne
nastave

Kreativne božićne
radionice

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu

volonteri udruge

djeca i roditelji

Solidarnost na djelu –
akcija prikupljanja i
distribucije robe i
hrane

Socijalna skrb

Gradsko društvo Crvenog
križa Duga Resa (ravnatelj i
djelatnici Društva, Savjet
mladih Grada Duge Rese,
Dječje gradsko vijeće Grada
Duge Rese)

Savjet mladih i
Dječje gradsko
vijeće Grada
Duge Rese

Nabava i podjela
paketa socijalno
ugroženim obiteljima
za blagdane
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PROSINAC

Erasmus+

Odgoj i obrazovanje

OŠ Vladimir Nazor (logoped i
ravnatelj, stručni suradnici,
učitelji i ostali djelatnici) i
koordinatori iz Hrvatske,
Engleske, Poljske,
Španjolske, Finske i
Nizozemske

Učenici 6.,7., i 8.
razreda škole i
učenici iz
Hrvatske,
Engleske,
Poljske,
Španjolske,
Finske i
Nizozemske

Projekt Narodna
baština

Odgoj i obrazovanje

OŠ Vladimir Nazor (učiteljica
hrvatskog jezika)

Učenici 6.
razreda

Projekt: Školovanje u
vrijeme Domovinskog
rata na području
rodnog grada

Odgoj i obrazovanje

OŠ Vladimir Nazor (učiteljica
hrvatskog jezika)

Učenici 6.
razreda

Mentalno zdravlje
mladih

Zdravlje djece

Učenici 7. i 8.
razreda

Betlehemsko svjetlo

Kultura

OŠ Vladimir Nazor i vanjski
suradnik (specijalist Opće
bolnice Karlovac)
Odred izviđača Spider Duga
Resa

Športska zajednica Duga
Resa i Dječji vrtić Duga
Resa, osnovne škole s
područja Grada i Srednja
škola Duga Resa

Djeca s
područja grada

Članovi Odreda
školske dobi

Obilježavanje sv.
Nikole
Proslava Nove godine
u Fužinama u podne
Provedba projekta
„Odmorko“ – aktivno
provođenje zimskih
praznika na sportskim
aktivnostim

Slobodno vrijeme i
rekreacija za djecu

Članak 2.
Programska područja Plana aktivnosti „Grad Duga Resa- prijatelj djece“ jesu:
1. Programiranje i planiranje za djecu
2. Financijska sredstva za djecu
3. Podrška i pomoć udrugama za djecu
4. Dijete u sigurnom i zdravom gradu
5. Zdravlje djece
6. Odgoj i obrazovanje
7. Socijalna skrb
8. Kultura i šport
9. Slobodno vrijeme i rekreacija djece
10. Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece
Članak 3.
Ovaj Plan aktivnosti »Grad Duga Resa - prijatelj djece« za 2019. objavit će se u
Službenom glasniku Grada Duge Rese i stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u
Službenom glasniku.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ivan Moguš, v.r.
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