KOORDINACIJSKI ODBOR ZA PROVEDBU AKCIJE
GRAD SVETA NEDELJA – PRIJATELJ DJECE
Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja

ZAPISNIK SA 1. SASTANKA U 2020. GODINI
KOORDINACIJSKOG ODBORA
GRAD PRIJATELJ DJECE-SVETA NEDELJA

Sastanak je sazvan na datum 10.02.2020. godine u 19.00 h, u prostorijama gradske vijećnice
u Svetoj Nedelji.
Sudionici: članovi koordinacijskog odbora: Sabrina Pejić, Mirela Slamar, Gordana Neralić,
Jelena Šobat, Zvonimir Krajnik, Irena Lacković, Gabrijel Deak
Gosti: Biserka Delač, Branka Beljak, Robert Maračić
Odsutni: Ivana Juričić, Lucija Savanović, Ana Čerkez
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Aktualnosti oko suradnje s udrugama i dječjim vrtićima
Plan i raspored u vezi najakcije
Restrukturiranje unutar Koordinacijskog odbora
Razno

Ad.1.
Predsjednica, Sabrina Pejić pozdravila je prisutne te predložila dnevni red koji je jednoglasno
usvojen.
Nakon uvodne riječi, predsjednica Sabrina Pejić upoznala je prisutne s radom Dječjeg gradskog
vijeća i njihovim prijedlozima i odlukama.
Dala je na raspravu njihove prijedloge:
a) prijedlog terapijskog jahanja u Kampu Zagreb - koje bi organizirali tijekom Dječjeg tjedna
za djecu s teškoćama u razvoju
U diskusiji na ovu temu konstatirano je da najprije treba vidjeti koliki broj djece s našeg
područja ima takvu potrebu te se povezati sa udrugama koje provode terapijsko jahanje te na
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temelju tih informacija napraviti troškovnik. Zaključeno je da se u 2020. godini napravi
priprema za tu akciju kako bi u financijskom planu 2021. osigurali potrebna sredstva za tu
akciju.
b) preložili su da sudjeluju u utrci Wings for life World run u Zadru, 03.05.2020..
Konstatirano je da su prijave za utrku zatvorene, te da ukoliko će htjeti druge godine sudjelovati
treba na vrijeme napraviti prijavu.
c) predložili su da naprave sam predstavu u sklopu dječjeg tjedna koja bi imala humanitarni
karakter
U diskusiji podržan je prijedlog održavanja predstave. Od 01.01.2020. je na snazi novi Zakon
o humanitarnoj pomoći te tehnički dio provedbe se mora uskladiti s istim.
d) predložili su aktivnost traženja jajeta za Vrijeme uskrsa na jezeru Kipišće
Prijedlog je podržan te planirani troškovi za tu akciju su oko 2.000,00 kn.
Ad.2.
Pod sljedećom točkom dnevnog reda predsjednica Sabrina Pejić predstavila je najakciju
„Dekica i knjiga“ koja bi se održala povodom Međunarodnog dana obitelji 16.05.2020. na
jezeru Kipišće u vremenu od 16-18 sati.
Predloženo je da se u sklopu najakcije pozove neko od glumaca kako bi se djeca što bolje
animirala. Čekaju se ponude za dekice s tiskom i glumačke usluge. Detalje same organizacije i
provedbe akcije definirat će se na sljedećem sastanku.
Ad.3.
Restrukturiranje unutar Koordinacijskog odbora bila je sljedeća točka dnevnog reda, te je
predsjednica Sabrina Pejić predložila da se razriješi dužnosti članica odbora Ana Čerkez.
Prijedlog je jednoglasno usvojen. Ostali članovi KO izjasnili su se da su u mogućnosti aktivno
sudjelovati u daljnjem radu i aktivnostima Koordinacijskog odbora
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Ad.4.
Pod točkom razno predloženo je da se ide u nabavku još 3 table Sveta Nedelja – Grad prijatelj
djece te da se osiguraju financijska sredstva za nabavu istih. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Obzirom da nije bilo više tema za raspravu, predsjednica je zaključila sastanak i zahvalila
prisutnima na sudjelovanju.

Sastanak je završen u 20.00 h.

Zapisničarka:

Predsjednica Koordinacijskog odbora
Grad Sveta Nedelja – prijatelj djece

Irena Lacković

Sabrina Pejić

