
Dječje gradsko vijeće Grada Pregrade na 2. sjednici održanoj dana 27. siječnja 2015. godine
donijelo je prijedlog Programa rada DGV Pregrada.

PROGRAM RADA DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA
U MANDATU  2015. I 2016. GODINE

1. Tematske radionice tijekom godine 
1.1.  Radionica za Valentinovo – izrada magnetića od gline u obliku srca i prigodnih

poklončića 
1.2. Uskrsna radionica – izrada pisanica, cvijeća od krep papira, uskrsnih košarica 
1.3. Branje grojzdja -  izrada magnetića od gline u obliku grozda, prigodnih  

predmeta vezanih za ovu kulturnu manifestaciju
1.4.  Božićna radionica – izrada čestitki, adventskih vjenčića, predmeta(anđelčića) 

od gline
Cilj: Prodaja radova, a  prikupljena novčana sredstva  upotrijebiti za pomoć djeci iz socijalno 
ugroženih obitelji.  
Nositelji aktivnosti: Dječji gradski vijećnici, Dječji gradonačelnik, članovi DND, roditelji, 
bake, prijatelji
Trajanje aktivnosti: tijekom godine

2. Uključivanje u akcije DND Pregrada
DGV priključit će se planiranim humanitarnim akcijama DND Grada Pregrade prema svojim
mogućnostima 
Cilj: Shvatiti važnost volonterskog rada za dobrobit djece u zajednici.
Nositelji aktivnosti: Dječji gradski vijećnici, Dječji gradonačelnik, članovi DND, roditelji, 
bake, prijatelji
Trajanje aktivnosti: tijekom godine

3. Obilježavanje Dječjeg tjedna i Međunarodnog dana djeteta 
Cilj: Prikupljanje dječjih poruka odraslima i publiciranje istih u obliku brošure.
        U Dječjem tjednu organizirati susret s gradonačelnikom.
Nositelji aktivnosti: Dječji gradski vijećnici, Dječji gradonačelnik, gradonačelnik, voditelj
Trajanje aktivnosti: 10. mjesec

4. Slavimo rođendane s osobama treće životne dobi
Tijekom godine  planiramo posjet osobama starijim od 90 godina kako bi s njima proslavili 
njihov rođendan.
Cilj: Provođenje vremena i pružanje pažnje starijim i usamljenim ljudima. 
Nositelji aktivnosti: Dječji gradski vijećnici, Dječji gradonačelnik, voditelj 
Trajanje aktivnosti: tijekom godine

5. Reci NE OVISNOSTIMA
Sve je veći problem mladih konzumacija alkohola i cigareta u sve ranijoj životnoj dobi, stoga 
osjećamo potrebu da se mladima češće ukazuje na posljedice ovisnosti. Djeca shvaćaju što je 
ovisnost, ali ne znaju kako se oduprijeti i reći ne vršnjacima koji ih nagovaraju na 
konzumaciju alkohola, cigareta, ali i droga, nažalost.



Predlažemo da se za učenike 5.-8.razreda, a i učenike 1.razreda srednje škole organizira 
predavanje o štetnosti pušenja,  alkohola i droga u suradnji sa Obiteljskim centrom, Zavodom 
za javno zdravstvo  KZŽ i Crvenim križem. 
U sklopu te teme, s porukom „Sportom protiv ovisnosti“ također planiramo organizirati  
malonogometni turnir za učenike 5.-8. , natjecanje u rukometu,  a za zainteresirane djevojčice 
i dječake i natjecanje u badmintonu, natjecanjima spretnosti i brzine i slično.
Cilj akcije: shvatiti važnost zdravog načina života, a slobodno vrijeme baviti se sportskim 
aktivnostima ili drugim hobijima.
Nositelji aktivnosti: Dječji gradski vijećnici, Dječji gradonačelnik, voditelj, vanjski suradnici
Trajanje aktivnosti: tijekom godine

6. Djeca za djecu 
Neki učenici imaju teškoće u svladavanju nastavnih sadržaja, a mnogi roditelji nemaju 
mogućnost plaćanja instrukcija. Učenici bi u razrednim odjelima imenovali učenike pomagače
koji bi za vrijeme slobodnih sati, do polaska autobusa, po mogućnosti i nakon nastave, 
pomagali učenicima kojima je to potrebno.
Cilj: osvijestiti važnost pomaganja za dobrobit potrebitima
Nositelji aktivnosti: Dječje gradsko vijeće
Trajanje aktivnosti: tijekom nastavne godine

7. Edukacija članova DGV o pravima djece i ljudskim pravima, upoznavanje načina 
rada lokalne samouprave

Radionice: 
1.Moja prava i obveze – interaktivna radionica
- Upoznavanje s dječjim pravima i Konvencijom UN o pravima djeteta
- Upoznavanje s načinom rada lokalne samouprave u suradnji s gradskim službama
Cilj:  upoznavanje  Konvencije  o  pravima  djeteta,  osvijestiti  pojam  demokracije  i
demokratskog društva
Nositelji aktivnosti: Dječji gradski vijećnici, Dječji gradonačelnik, gradonačelnik,voditelj, 
vanjski suradnici
Trajanje aktivnosti: tijekom godine

8. Posjete i susreti – tijekom godine
-suradnja s drugim DGV-a, godišnji susret DGV –a, razmjena iskustava, …
Nositelji aktivnosti: Dječji gradski vijećnici, Dječji gradonačelnik, vanjski suradnici

9. Naši prijedlozi gradonačelniku i GV grada Pregrade
Utvrđivanjem stanja na terenu i potrebama djece u našem gradu i okolici predlažemo sljedeće 
projekte:

9.1. Potreba postavljanja mjerača brzine vozila na cestama pokraj škola u Benkovu,
Sopotu i  Stipernici koji vozače obavještavaju o njihovoj brzini kretanja, a u svrhu 
povećanja sigurnosti i utjecaja na vozače da smanje svoju brzinu dok prolaze 
cestom u blizini škole i kroz naselje.
Prioritet je Benkovo jer je ovdje promet najfrekventniji, nema nogostupa, a vozači,
osobito kamiona i cisterni, većinom ne poštuju ograničenje brzine, što djecu i 
pješake dovodi u svakodnevnu opasnost.
Također bi bilo poželjno razmotriti mogućnost izgradnje nogostupa na dionici 
ceste od škole u Benkovu prema Čretu i dio prema Pregradi.



9.2. Uređenje Kunaparka i ostalih parkova u selima uz škole
Uočili smo da se park nalazi u vrlo lošem stanju i takve ne koriste djeci i 
roditeljima za igru i druženje. Predlažemo da se poprave i obojaju sprave i klupe. 
Postavljanjem rasvjete oko parka izbjegla bi se oštećenja koje počinitelji rade u 
noćnim satima. Također predlažemo da noćne ophodnje policijske patrole oko 
parka budu redovite i češće jer bi i to spriječilo noćne posjetitelje da uništavaju 
sprave i klupe u parku.
DGV raspisalo bi natječaj za stariju vrtićku grupu i učenike OŠ za osmišljavanje 
poruka o poželjnim ponašanjima u parku, a najbolja likovna ostvarenja postavila bi
se u parku kao znakovi prihvatljivog ponašanja.
Želja nam je da se u parku urede staze i podloga oko sprava kako bi se i za vlažnog
i  kišnog vremena moglo šetati  parkom.
Također bi se i u parkovima uz područne škole trebale postaviti klupe i sprave na 
kojima bi se djeca okolnih sela i učenici područnih škola mogli igrati i družiti u 
svoje slobodno vrijeme.

9.3. Učenici iz Vinagore koji polaze školu u Desiniću čekaju autobus na cesti. 
Predlažemo izgradnju stajališta sa nadstrešnicom na Vinagori gdje bi učenici, koji 
polaze centralnu OŠ Đ. Prejca u Desiniću, sa sigurnošću i bez izlaganja 
vremenskim neprilikama mogli čekati autobus. 

Program Dječjeg gradskog vijeća nadopunit će se  u skladu s željama i potrebama djece, a na 
prijedlog Dječjeg gradonačelnika i dječjih vijećnika.

Iskreno se nadamo da će Gradsko vijeće uvažiti naša razmišljanja i prijedloge.
Prema svojim mogućnostima, spremni smo i u njima sudjelovati.

Dječji gradonačelnik:

_____________________________
                                                                                          (Leo Filipčić)


