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“ NAJ DJEČJE
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DJELO “

ZAŠTO NAGRADA ZA
“ NAJ DJEČJE DJELO “ ?
Vijećnike Dječjeg gradskog vijeća Grada Omiša je zanimalo što djeca
znaju o humanosti i humanitarnom radu?
Proveli su istraživanje i otkrili da se djeca u mnogim zemljama uključuju
od najranije dobi u humanitarne akcije putem volonterskog i dobrovoljnog
rada.
Oni rado pomažu drugom djetetu, starijima, učine nešto korisno za svoju zgradu,
razred, prijatelje, obitelj, susjede.
U želji da se među djecom Omiša počnu prepoznavati i cijeniti ova posebno
vrijedna djela pokrenuli su ovu akciju.
CILJ AKCIJE “ NAJ DJEČJE DJELO “
Nagrade za “ Naj dječje djelo “ dodjeljuju se s ciljem promocije solidarnosti i
humanosti među djecom osnovnoškolskog uzrasta.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI ?
Na natječaj se prijavljuju djeca uzrasta od 7 do 15 godina s mjestom
prebivališta na području Grada Omiša.
Prijavu mogu podnijeti :
samo dijete, razred, prijatelji, nastavnici, roditelji, susjedi, rodbina ...
ZA ŠTO SE MOŽE DOBITI NAGRADA ?
Nagrade za “ Naj dječje djelo “ dodjeljivat će se za :
1. pruženu pomoć u opasnoj situaciji (drugom djetetu, odrasloj osobi )
napr. na plaži, igralištu, školi, prilikom prijelaza ceste itd.
2. pruženu pomoć bolesnom kolegi iz razreda, prijatelju ili djetetu iz
susjedstva (u trajanju dužem od jednog mjeseca),
3. pruženu pomoć starijim osobama (u trajanju dužem od jednog mjeseca)
(npr. donošenje potrepština iz trgovine, druženje itd.),
4. pomoć roditeljima u slučaju duže bolesti roditelja, bolesti nekog
drugog člana obitelji ili sličnim obiteljskim situacijama (u trajanju
dužem od jednog mjeseca),
5. pokretanja akcije prikupljanja pomoći u razredu, susjedstvu itd.
6. sudjelovanje u nekoj humanitarnoj akciji
7. kontinuiranu pomoć u učenju

VRSTE NAGRADA
Grad Omiš i Dječje gradsko vijeće dodijelit će na svečanosti u okviru
programa obilježavanja Dana Grada Omiša :
1. nagrade
2. priznanja i
3. pohvalnice.

PRIJAVE NA NATJEČAJ
Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu : Grad Omiš ( za “ Naj
dječje djelo “ ) , Trg kralja Tomislava 5, 21310 Omiš.
Prijave dostaviti do: 9. svibnja 2011. godine.
Prijava se podnosi na obrascu za prijavu (koji se može dobiti u tajništvu
osnovnih škola na području Grada Omiša ili na adresi: www.omis.hr).
Uz prijavni obrazac mogu se dostaviti i dodatni materijali kao što su
pisma, preporuke, fotografije, mišljenja prijatelja, susjeda i sl .
Podatci predstavljeni u prijavi podložni su kontroli.
POSTUPAK OCJENJIVANJA
Gradsko vijeće Grada Omiša, na prijedlog Gradskog koordinacijskog
odbora akcije “Gradovi i općine prijatelji djece“ imenuje Odbor za
procjenu koji se sastoji od 5 članova .
Dva člana Odbora za procjenu predlaže Dječje gradsko vijeće iz svojih
redova.
Odbor za procjenu će utvrditi jesu li pristigle prijave u skladu s ciljevima
Natječaja te će prijedlog za dodjelu nagrada dostaviti Gradskom
koordinacijskom odboru za provođenje akcije “Gradovi i općine prijatelji
djece“ koji donosi konačnu odluku.
Svi podnosioci prijava bit će obaviješteni o donesenoj odluci.

Svi zainteresirani za podnošenje prijava mogu se javiti za sva dodatna
objašnjenja Ivani Vlahović na broj telefona 091/899-7764.

