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MANIFESTACIJE 

 

SNJEŠKOGRAD 

U suradnji s Turističkom zajednicom grada Slatine i Skijaškim klubom Slatina organizirali 

smo Snješkograd – zimsko druženje i pravljenje snjegovića – na slatinskom skijalištu 

„Tominac“, 28. siječnja 2017. godine. Snješkograd je postao Sanjkograd u kojemu su uživali i 

veseli se mnogi mališani Slatine i slatinskih prigradskih naselja. 

 

 

USKRSNA SLATKA POTRAGA 

Zanimljivu „Uskrsnu slatku potragu“ organizirali su Turistička zajednica grada Slatine, Pučko 

otvoreno učilište Slatina, grad Slatina, Gradska razvojna agencija Slatina, Moto Speed zečevi 

i Društvo „Naša djeca“ Slatina. Djeca su bila uspješna u pronalasku poklončića, a 

zadovoljstvo je iskazano osmijesima na njihovim licima. Potraga se održala 22. travnja u 

gradskom parku. 



 

 

SLATINSKE DJEČJE MAŠKARE 

Društvo „Naša djeca“ Slatina sudjelovalo je na Slatinskim dječjim maškarama 28. veljače. 

Povorka je putovala do Pučkog otvorenog učilišta Slatina gdje su sudionici pogledali 

kazališnu predstavu i poslušala Dječji zbor glazbene škole. 

 

 

 



VIROEXPO 

Na sajmu Viroexpo sudjelovali smo 25. veljače na štandu LAG Marinianisa. Članica Marinela 

Zrinščak Begovac oslikavala je lica mališanima, a pomagala joj je predsjednica DND-a 

Snježana Pačarić. 

 

 

SAJAM CVIJEĆA 

Članice DND-a Slatina održale su kreativnu radionicu unikatnih radova koji će biti prikazani 

na štandu DND-a tijekom Sajma cvijeća. Radionica je održana 10. travnja.  

     



Poljoprivredna savjetodavna služba, Turistička zajednica grad Slatin, LAG Marinianis i 

suradnici :)organizirali su manifestaciju Sajam cvijeća 2017. Društvo „Naša djeca“ Slatina 

imalo je postavljen štand i igraonicu na Sajmu – igranje neobičnim didaktičkim igračkama i 

slikanje umjetničkih kreacija na dječja lica. „Teta crtalica“ bila je Marinela Zrinščak Begovac. 

Na štandu su se izrađivali i likovni radovi na temu cvijeća čije je male autore organizator 

nagradio lončanicom, a sve crtače isto prigodnim poklonima. 

U poslijepodnevnom dijelu Sajma, djeca okupljena u Dječjem kutku „Veseli sat“ Josipovo 

ugrijala su gledatelje pjesmom „Slatka pitanja“, djeca Dječjeg kutka „Veseli sat“ Nova 

Bukovica pjesmom „Idemo u ZOO“, a djeca Dječjeg kutka „Veseli sat“ Slatina pjesmom 

„Prijateljstvo“.  

 

 

 

ORAHOVAČKO PROLJEĆE 

Polaznici Dječjih kutaka DND-a Slatina sudjelovali su u manifestaciji Orahovačko proljeće 

koju organizira grad Orahovica. Manifestacija je održana 4. lipnja 2017. godine. 

 



 

 

CVJETNI KORZO   

Polaznici, roditelji polaznika i voditeljice dječjih kutaka veselo su izrađivali kostime maslačka 

za nadolazeći Cvjetni korzo. 

  



 

U organizaciji Društva Naša djeca Slatina, Grada Slatine i Turističke zajednice grada Slatine  

održan je tradicionalni Cvjetni korzo 28. svibnja. Povorka u kojoj je sudjelovalo  400-tinjak 

sudionika  krenula je ispred Industrijsko-obrtničke škole Slatina, gdje je održano 

fotografiranje svake skupine s voditeljicama, prema „staroškolskom“ igralištu gdje su održani 

nastupi svih skupina. Prije nastupa okupljene su  pozdravili i prigodnim riječima obratili se 

 gradonačelnik Grada Slatine Ivan Roštaš i zamjenik župana Virovitičko-podravske županije 

Marijo Klement. 

U Cvjetnom korzu sudjelovali su Osnovna glazbena škola Slatina-Puhački orkestar, Dječji 

kutak “Veseli sat” Slatina, Senkovac, Nova Bukovica i Josipovo, Osnovna škola Eugena 

Kumičića, Osnovna škola Josipa Kozarca, OŠ Eugena Kumičića Područna škola Gornji 

Miholjac, Osnovna škola Davorin Trstenjak Čađavica, Dječji vrtić Suncokret i Dječji vrtić 

Zeko. 

 



 

 

 

SAJAM „KAKO SU RADILI NAŠI STARI“ 

Održan je sastanak predstavnica DND-a, Snježane Pačarić i Sanele Tot, s Tihanom Bišćan 11. 

kolovoza. Tema sastanka bila je sudjelovanje DND-a na Sajmu „Kako su radili naši stari“. 

 

Društvo “Naša djeca” Slatina sudjelovalo je 3. rujna 2017. na Sajmu “Kako su radili naši 

stari”. Tijekom cijelog dana bila je otvorena i aktivna igraonica i stvaraonica, a u 

poslijepodnevnim satima Marinela Zrinščak Begovac oslikavala je dječja lica kredama u boji. 

Denis Ostrošić, Gradonačelnik grada Slatine – inače vrlo aktivni član Udruge, održao je vrlo 

uspješnu licitaciju dječjih likovnih radova izrađenih u Dječjem kutku Veseli sat Slatina. Za 



Društvo “Naša djeca” Slatina nastupili su dječica Dječjih Kutaka: Senkovac, Josipovo, 

Bukovica i Slatina. Održana je kiparska radionica koju je vodila Tatjana Lulić Prpić. 

Sajam “Kako su radili naši stari” u Slatini organizirali su Tihana Bišćan i Poljoprivredno 

savjetodavna služba Slatina, Grad Slatina, Turistička zajednica grada Slatine, LAG 

Marinianis, Gradska razvojna agencija Slatina. 

 

 

TREĆI DJEČJI MALONOGOMETNI TURNIR „FUTSAL SL“ 

Dječji turnir u nogometu FUTSAL SLATINA 2017. uspješno ove je godine bio više nego 

uspješan. Na igralištu u ulici Vladimira Nazora okupilo se nešto manje od 200 natjecatelja 

okupljenih u 17 skupina, a bodrili su ih brojni navijači. Natjecala su se djeca u dobi od 6,5 do 

14 godina raspoređeni u tri kategorije. Natjecatelja je bilo, osim iz Slatine, i iz Sladojevaca i 

Nove Bukovice. U kategoriji U10 pobjedu je odnijela ekipa ULTIMATE CHAMPION, u 

kategoriji U12 pobjedila je ekipa APOKALIPSA, a u kategoriji U14 ekipa BAD BOYS 

APOKALIPSA. Prva tri mjesta u svakoj kategoriji nagrađena su medaljama. 

U organizaciji su sudjelovali: Malonogometni klub Slatina, Turistička zajednica grada Slatine, 

Grad Slatina, Mjesni odbor Vladimir Nazor i Društvo “Naša djeca” Slatina. 



Svoj veliki doprinos u organizaciji Turnira dale su osnovne škole Josipa Kozarca i Eugena 

Kumičića te Dječji vrtić Suncokret.  

 

 

 

 

4. OBITELJSKI VIŠEBOJ 

Povodom obilježavanja Dana obitelji, 10. lipnja 2017. godine., u slatinskom parku 

organizirali smo Četvrti obiteljski višeboj - natjecanje roditelja i djece u sportskim i zabavnim 

aktivnostima. Natjecateljske igre bile su prilagođene svim uzrastima djece, a osim sportskih 

uspjeha, nagrađivane su i najzanimljivije odjevene obitelji, kao i najzanimljivije natjecateljsko 

ime. Obiteljski višeboj otvorio je slatinski gradonačelnik Denis Ostrošić. Višeboj je 



organiziran u suradnji s Turističkom zajednicom grada Slatine, gradom Slatina, Atletskim 

klubom Slatina, OŠ Josipa Kozarca Slatina, OŠ Eugena Kumičića Slatina, Dječjim vrtićem 

Suncokret, Pučkim otvorenim učilištem Slatina, Restoranom Stari podrum i Radio Slatinom. 

 

 

PETA SLATINSKA ROLIJADA 

Petu slatinsku rolijadu, koja se održala 26. kolovoza u Parku 136. brigade, uz  predsjednicu 

DND-a Slatina Snježanu Pačarić otvorili su, te okupljene pozdravili, gradonačelnik Grada 

Slatine Denis Ostrošić i  predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Dario Vrbaslija. 

Nakon otvorenja najmlađi natjecatelji krenuli su sa svladavanjem staze na rolama, guralicama, 

biciklima, hoverboardima… Najboljima je čestitala zamjenica gradonačelnika Grada Slatine 

Sanja Mrzljak Jovanić, a svi su natjecatelji nagrađeni „zlatnim medaljama“. 

 

 



 

 

DJEČJA PRIREDBA „MAŠTOPLOV“ 

U dvorani Pučkog otvorenog učilišta Slatina održana je dječja priredba „Maštoplov“ 26. 

travnja 2017. godine. U programu priredbe sudjelovale su Osnovna glazbena škola Slatina, 

Dječji vrtić Suncokret, Dječji vrtić Zeko, OŠ Josipa Kozarca, OŠ Eugena Kumičića, Dječji 

kutak Josipovo, Novi Senkovac, Nova Bukovica i Slatina. Priredba je organizirana uz pomoć i 

u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem, osnovnim školama i dječjim vrtićima te Gradom 

Slatina. Priredbu je prigodnim govorom otvorio izaslanik županice Virovitičko-podravske 

županije, Igor Andrović i gradonačelnik grada Slatine, Ivan Roštaš. 

 



 

 

 

 

FESTIVAL SLATINSKIH TALENATA 

Na Trgu sv. Josipa u Slatini povodom obilježavanja Dana Grada Slatine i njegovog 720. 

“rođendana” u organizaciji Društvo “Naša djeca” Slatina uspješno je realiziran Festival 

slatinskih talenata na kojemu su nastupila djeca u pet kategorija: predškolci, niži razredi I, niži 

razredi II, viši razredi i srednjoškolci. Festival su popratili i župan Virovitičko-podravske 



županije Igor Andrović koji je ujedno i otvorio festival te gradonačelnik Grada Slatine Denis 

Ostrošić koji je okupljene pozvao da poprate i ostala događanja organizirana povodom Dana 

grada i 720. obljetnice pisanog spomena imena Slatine. Tijekom ljetnih mjeseci pjevačke 

radionice vodili su Kristina Cerovski, Marinela Zrinščak Begovac, Dario Vrbaslija, Gabrijela 

Kromek i Sanela Tot. 

Glazbenu podršku i pratnju mladim pjevačima i ove godine pružao je slatinski glazbeni sastav 

Čista petica. Brojni gosti mogli su uživati u simpatičnim izvedbama malih glazbenika od 

kojih su ipak od strane stručnog povjerenstva izabrani oni najbolji a to su, po kategorijama: 

Dora Kokorić, Lara Kokorić, Lea Virovac i Matea Pintarić. 

Partnerstvo, podršku i financijsko praćenje ovogodišnjeg Festivala pružili su: Virovitičko-

podravska županija, Turistička zajednica grada Slatine, Dječji vrtić Suncokret, Osnovna škola 

Eugena Kumičića Slatina, Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina, slatinske tvrtke, obrtnici i 

pojedinci.  

 

 



 

 

 

 

PRIREDBA „IDE ZIMA“ 

Dječja priredba “Ide zima” koju je otvorio zbor Raspjevani mališani OŠ Eugena Kumičića, a 

na kojem su sudjelovali i (redoslijedom nastupa) Glazbena igraonica Glazbene škole Jan 

Vlašimsky Virovitica, Dječji kutak Veseli sat Senkovac, DK Josipovo, DK Nova Bukovica i 

DK Slatina, Dječji vrtić Suncokret, Dječji vrtić Zeko, Mali zbor Glazbene škole Milko 

Kelemen Slatina, Zbor i Plesna igraonica Društva “Naša djeca” Donji Miholjac i Zbor OŠ 

Josipa Kozarca održana je 2. prosinca 2017. godine. Nakon završetka izvedenih točaka 



uslijedilo je zajedničko fotografiranje i podjela slatkih paketića sv. Nikole. Sponzori Priredbe 

bili su Pučko otvoreno učilište i Glazbena skupina Čista petica. 

 

 

 

 

 

 

 



OBILJEŽAVANJE VAŽNIH DATUMA 

 

ZELENA ČISTKA 

U prostorijama Gradske uprave Grada Slatine 16. i 21. travnja održani su koordinacijski 

sastanci na kojem su dogovoreni završni detalji akcije Zelena čistka 2017.. Sastanku je 

nazočila tajnica Udruge DND Slatina Sanela Tot.  

 

Društvo „Naša djeca“ Slatina uključilo se u akciju „Zelena čistka – Let`s do it Croatia!“ u 

suradnji i uz veliku pomoću mladića iz Gradskog savjeta mladih, predsjednika Mjesnog 

odbora Centar te uz pripreme i tehničku podršku Grada Slatine i Slatina-kom-a očišćen je i 

 uljepšan parkić u ulici Ljudevita Jonkea. U uređenju su sudjelovali i mali Slatinjani, ali i 

stanovnici ulica u blizini parka. Svake godine park poprima sve ljepši i uređeniji izgled na 

 radost djece koja se svaki dan igraju na dječjem igralištu koje se nalazi unutar njega. 

Također, predstavnici DND-a Slatina organizirali su akciju čišćenja na igralištu u ulici Lipa u 

Slatini te u Novom Senkovcu kod područne škole. 

 

 

 



Park u Ulici Ljudevita Jonkea 

 

 

Igralište u ulici Lipa 

 



 Novi Senkovac 

 

 

DJEČJI TJEDAN 

Dječji tjedan trajao je od 2. do 8. listopada 2017. godine. Društvo “Naša djeca” Slatina u 

suradnji s OŠ Eugena Kumičića, OŠ Josipa Kozarca i DV Suncokret organiziralo je brojne 

aktivnosti. 

 



Dječji vrtić Suncokret otvorio je Dječji tjedan i obilježio Međunarodni dan djeteta dolaskom u 

gradski park i slikanjem na asfaltu. Nakon slikanja Slatine, svojih domova, cvijeća i različitih 

oblika, dječica su posjetila jednu od lokacija projekta Obojimo grad – zgradu suda. Dječji 

komentari bili su vrlo pozitivni. 

 

 

 

MEĐUNARODNI DAN SVJESNOSTI O PRIJEVEMENOM ROĐENJU 

S ciljem podizanja svijesti javnosti o problemima i posljedicama s kojima se susreću 

prijevremeno rođena djeca i njihovi roditelji organizirali su DND Slatina i Grad Slatina 

osvjetljavanje zgrade Gradske uprave ljubičastom svjetlošću. Ljubičasta boja u vizualnom 

identitetu predstavlja osjetljivost i iznimnost te je postala simbol Međunarodnog dana 



svjesnosti o prijevremenom rođenju. Na sudjelovanje u obilježavanju pozvane su obje škole i 

oba vrtića, a sudjelovali su i vijećnici Dječjeg Gradskog vijeća Grada Slatine, kao prve od 

aktivnosti konstituiranog I. saziva DGV-a. 

 

 

DND ZBOR „RASPJEVANI MALIŠANI“ 

U OŠ Eugena Kumičića svakog tjedna održavaju se probe dječjeg DND zbora „Raspjevani 

mališani“. Voditeljica je Renata Grahovac koja s mališanima sudjeluje na važnim 

manifestacijama grada Slatine. 

 



DJEČJI FORUMI 

Tijekom cijele godine djeluju dječji forumi: Dječji forum Mladost u OŠ Eugena Kumičića i 

Dječji forum Osmijeh u OŠ Josipa Kozarca Slatina. Obilježavaju datume važne za djecu, 

sudjeluju u humanitarnim akcijama i surađuju sa zadrugama škola. 

Dječji forum Mladost 

 

 

Dječji forum Osmijeh 

 



Dječji forum Osmijeh bio je na 19. Susretu Dječjih foruma Hrvatske u Zagrebu od 2. do 4. 

srpnja. Prije odlaska u Zagreb, održan je sastanak predstavnika DF-a Osmijeh i voditeljice 

Branice Safin s predsjednicom DND-a Snježanom Pačarić. 

 

 

DJEČJI KUTCI „VESELI SAT“ 

Društvo „Naša djeca“ Slatina posebno je ponosno na djelovanje Dječjih kutaka „Veseli sat“ u 

Novoj Bukovici, Josipovu, Senkovcu i Slatini gdje se održavaju kreativne radionice i 

igraonice za djecu: u Novoj Bukovici utorkom od 17:30 do 18:30 h, Slatini četvrtkom od 

18:00 do 19:00 h, Senkovcu subotom od 11:00 do 12:00 h te Josipovu od 15:30 do 16:30 h. 

Dječji kutak Nova Bukovica     Dječji kutak Josipovo 

     



Dječji kutak Senkovac     Dječji kutak Slatina 

  

 

Susret voditeljica Dječjih kutaka održan je u prostoru DK Slatina 17. kolovoza, nakon kraćeg 

ljetnog odmora. Voditeljice su pune želje za radom s djecom. 

 

 

 

ROĐENDANI DJEČJIH KUTAKA  

Prvi sat Dječjeg kutka „Veseli sat“ ogranak Josipovo održan je 15. studenog 2016. godine, a 

ogranak Nova Bukovica 16. studenog 2016. godine. U Novom Senkovcu prvi „Veseli sat“ 

održan je prije tri godine, 8. studenog 2014. godine.  



Prvi rođendan Dječjeg kutka “Veseli sat” ogranak Nova Bukovica održane je 22. studenog, 

treći rođendan Dječjeg kutka “Veseli sat” ogranak Novi Senkovac 24. studenog, a prvi 

rođendan Dječjeg kutka “Veseli sat” ogranak Josipovo 25. studenog 2017. godine. 

Na proslavi DK Senkovac bilo je jako veselo i lijepo. Posjetili su nas mali i veliki gosti, a 

posjetio nas je i Dražen Kostanjevac, predsjednik Mjesnog odbora Senkovac. Dječica su sama 

izradila tortu i osladila se.  

 

DK Nova Bukovica 

 

 

 

 



DK Senkovac 

 

 

DK Josipovo 

 

 



PROSTOR HRVATSKOG TELEKOMA POSTAJE KUĆA BAJKI 

Tvrtka Hrvatski Telekom donirao je Društvu „Naša djeca“ Slatina prostor u dvorištu Hrvatske 

pošte za održavanje radionica Dječjeg kutka Slatina. Članovi DND-a Slatina uz pomoć šire 

društvene zajednice (donatori, privrednici, volonteri, roditelja) 40-ak dana uređivali su prostor 

Hrvatskog telekoma koji su dobili na korištenje. Uređivali su interijer i eksterijer buduće kuće 

bajki kako bi bila ugodna za veseli boravak djece u njoj. Vrijedne su bile i male ručice. 

Voditeljica Dječjeg kutka „Veseli sat“ Slatina Marinela Zrinščak Begovac oslikala je 

prostoriju u kojoj se održavaju radionice motivima iz knjige Petar Pan.  

Ličilačke radove donatorski je odradio obrt Dario Šimara. Materijal za uređenje donirali su 

tvrtka Višnja d.o.o. i Savez društava Naša djeca Hrvatske, sanitarije tvrtka Briit d.o.o., a dio 

materijala za čišćenje članovi DND-a i roditelji djece okupljeni u aktivnostima DND-a.  

  

    



   

  

 



 

 

OTVORENJE KUĆE BAJKI  

Prigodom svečanog otvorenja novih prostorija obnašateljica dužnosti župana VPŽ Sanja 

Bošnjak uručila je predsjednici DND-a Slatina dar županije – fotoaparat, a zamjenik 

gradonačelnika Grada Slatine Miroslav Venus predao je mališanima košaru punu slatkiša. 

Kuća bajki zasjala je punim sjajom 28. travnja 2017. godine. 



 

 

 

DJEČJI DOČEK NOVE GODINE 

Društvo „Naša djeca“ Slatina organiziralo je Dječji doček Nove godine za sve mališane 

Slatine u Parku 136. Slatinske brigade, u gradskom paviljonu,  31. prosinca 2017. godine u 

17:00 sati, u suradnji s Gradom Slatinom i Turističkom zajednicom grada Slatine. Djeca i 

roditelji dočekali su novu 2018. Godinu pjesmom i plesom te vatrometom i dječjim 



pjenušcem. Pjevačkim umijećem zabavljali su ih natjecatelji slatinskog dječjeg Festivala 

(održanog tijekom kolovoza 2017. godine), pjevajući zabavne pjesme. Polaznici Dječjeg 

kutka „Veseli sat“ Slatina, vijećnici Dječjeg gradskog vijeća grada Slatine te ostali mališani 

Slatine pokazali su svoja plesna umijeća, veseleći se i igrajući se u parku. Djeci i roditeljima 

sretnu, veselu i razigranu 2018. Godinu poželjeli su dječji gradonačelnik Noa Fazekaš, 

zamjenici gradonačelnika: Sanja Mrzljak Jovanić i Bojan Plantak, direktorica Turističke 

zajednice grada Slatine Vanja Lazić te predsjednica Društva “Naša djeca“ Slatina Snježana 

Pačarić. Druženje je nastavljeno uz glazbu i topli čaj. 

Dječja nova godina slavi se i u Dječjem kutku „Veseli sat“ u Novoj Bukovici na Trgu dr. 

Franje Tuđmana u 12:30 h. Mnoštvo mališana i roditelja, uz pjevanje dječjih pjesmica i 

plesanje kaubojskog plesa, dočekalo je novu godinu. Čestitke im je uručio načelnik općine 

Tomislav Bračun. 

Doček Dječjeg kutka „Veseli sat“, ogranak Josipovo, uljepšali su pjesma, ples, veselje i 

poneka krijesnica, kao i u Dječjem kutku, ogranak Senkovac, u kojemu je dopredsjednica 

DND-a Slatina Sanja Bošnjak poželjela mališanima mnogo igre i veselja. 

Dječji pjenušac bio je neizostavni dodatak slavljena nove 2018. godine u Dječjim kutcima 

„Veseli sat“. 

Dječji kutak Slatina 

 

Dječji kutak Josipovo 



 

Dječji kutak Nova Bukovica 

 

Dječji kutak Senkovac 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI 

 

OBOJIMO GRAD 

Društvo „Naša djeca“ Slatina provodilo je građansku inicijativu pod nazivom „Obojimo grad“ 

koju je financijski podržala Zaklada za razvoj civilnog društva „Slagalica“ iz Osijeka u iznosu 

od 10 000 kuna. Aktivnosti inicijative su bojenje nekoliko zidova - vanjskih fasada zgrada te 

obiteljska druženja. Tijekom ljetnih mjeseci organizirana su obiteljska druženja te su se 

odvijali radovi na bojenju i uređenju zidova koji su obuhvaćali: 

 Oslikavanje zida na zgradi Doma zdravlja. Radove je vodio i izvodio Darko Venus 

Muppet, a zidovi su se oslikali uz suglasnost Doma zdravlja Virovitičko-podravske 

županije. 

 Bojenje i izrada mozaika na zidu uz nogostup u vlasništu Erste banke (zid ispod 

Privredne banke Zagreb d.d.). U dogovoru s Gradom Slatina, Erste banka izvršila je 

sanaciju zida, a u okviru navedene građanske inicijative završeni su radovi uređenja: 

bojenja i slaganja mozaika. Radove je vodila Snježana Dupan Lovrić uz pomoć 

volontera i Darka Venusa Muppeta. 

 Uređenje manjeg zida u poslovnom centru s porukom Pozdrav iz Slatine (kod 

Borova). Radovi su se izvodili uz suglasnost upravitelja zgrade, odnosno većine 

stanara. Radove je vodila Tatjana Lulić Prpić. 



 Zid zgrade Suda prema prolazu do Rukometnog igrališta. Radove je vodio Darko 

Venus Muppet. 

 Zgrada Teniskog kluba. Radove je izveo Darko Venus Muppet u suradnji i uz 

suglasnost Teniskog kluba Slatina. 

 

 



 

 

 

 

AKCIJA DONIRAJ.ORG 

U suradnji sa Zakladom za razvoj civilnog društva „Slagalica“ iz Osijeka organizirali smo 

akciju prikupljanja financijskih sredstava za opremanje Kuće bajki u Slatini. Akcija je 

postavljena na Internet platformi doniraj.org, a financijska sredstva i dalje se prikupljaju. U 

Kući bajki, na adresi Šetalište Jučija Burgera 5, živi vila Slatinčica – čuvarica djece i 

šaptačica dječjih snova. Planira se prikupiti iznos od 5 000 kuna za kupnju zida za penjanje za 

djecu kako bi djeca, osim vidjela i čula, pokušala i aktivno doživjeti visinu i oblake – dijelove 

bajke.  



 

 

 

VOLONTIRAM, SRCE DIRAM 

”Volontiram, srce diram” projekt je financiran od strane Nacionalne zaklade za razvoj 

civilnoga društva iz Zagreba u sklopu programa o financiranju projekta u području 

izvaninstitucionalnog odgoja djece i mladih u školskoj godini 2017./2018. Partneri su OŠ 

Eugena Kumičića Slatina, OŠ J. Kozarca Slatina, Industrijsko-obrtnička škola Slatina u 

Udruga KRIK. Cilj je osnovati volonterske klubove u školama. 



Održana je Početna konferencija projekta, Radionica o volonterskom menadžmentu, 

Humanitarni buvljak, Sajam dječje odjeće te Radionice volontiranja u školama. 

  

 

   

 

 

 

 

 

DJEČJA PARTICIPACIJA U SLATINI 

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE GRADA SLATINE 

 

SEMINAR ZA OSNIVAČE I VODITELJE DJEČJIH VIJEĆA I KONFERENCIJA 

“ULOGA LOKALNIH ZAJEDNICA U OSTVARIVANJU PRAVA DJECE”, 

VINKOVCI 



 

Na seminaru za osnivače i voditelje Dječjih vijeća i Konferenciji Uloga lokalnih zajednica u 

ostvarivanju prava djece, u Vinkovcima 7.9.2017. u organizaciji: 

 Saveza društava Naša djeca Hrvatske, 

 Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije Gradovi/općine prijatelji djece, 

  Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i 

 Grada Vinkovaca 

nazočile su: 

 Sanja Valent, predstavnica Grada Slatine, 

 Elvira Vujčić voditeljica Dječjeg foruma Mladost pri Osnovnoj školi Eugena 

Kumičića i 

 Snježana Pačarić, predsjednica Društva “Naša djeca” Slatina 

 

uz sudjelovanje, potporu i suradnju grada Slatine – gradonačelnika Denisa Ostrošića te 

zamjenice gradonačelnika Sanje Mrzljak Jovanić sa suradnicima kao i ravnateljice OŠ Eugena 

Kumičića Božice Majhen. 

  

 



  

 

IZBORI ZA ČLANOVE DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA SLATINE 

Temeljem Odluke gradskog vijeća Grada Slatine o osnivanju Dječjeg Gradskog vijeća Grada 

Slatine od 29. kolovoza 2017. te usvojenog Statuta Dječjeg Gradskog vijeća Grada Slatine, 

gradonačelnik grada Slatine prof. Denis Ostrošić donio je dana 18. rujna 2017. Odluku o 

objavljivanju izbora za članove Dječjeg Gradskog vijeća Grada Slatine. Izbori za članove 

Dječjeg gradskog vijeća Grada Slatine održali su se 17. listopada 2017. godine. 

Dječje Gradsko vijeće Grada Slatine je institucionalni okvir za ostvarivanje prava djece na 

aktivno sudjelovanje u životu Grada Slatine, koji se provodi uz sudjelovanje osnivača Grada 

Slatine, Društva “Naša djeca” Slatina, Osnovne škole Eugena Kumičića i Osnovne škole 

Josipa Kozarca. 

 

Dječje Gradsko vijeće osigurava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i 

sudjelovanje u procesu donošenja odluka, kojima se podiže kvaliteta življenja u Gradu. Cilj 

osnivanja DGV je uspostavljanje odnosa međusobnog uvažavanja, slušanja i komunikacije 

između djece i Grada; Razvijanje svijesti o Gradu kao zajednici svih građana; Prepoznavanje i 

priznavanje prava svim skupinama građana; Osposobljavanje djece za ostvarivanje svoga 

prava na izražavanje vlastitog mišljenja; Osposobljavanje djece za donošenje odluka za sebe i 

druge; Razvijanje odgovornosti kod djece za donesene odluke.  

 



Pomoć u provedbi izbora pružili su učenici 4. razreda Srednje škole Marka Marulića Slatina, 

smjer Ekonomija. 

 

REZULTATI IZBORA ZA DJEČJE GRADSKO VIJEĆE GRADA SLATINE 2017. 

 

Na temelju Odluke o osnivanju Dječjeg Gradskog vijeća Grada Slatine te  Statuta Dječjeg 

gradskog vijeća Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine broj 7/17.), te dostavljenih 

rezultata glasovanja za članove Dječjeg gradskog vijeća Grada Slatine, gradonačelnik Grada 

Slatine, Denis Ostrošić,  dana 19. listopada 2017. godine, objavio je konačne rezultate  izbora 

za članove Dječjeg gradskog vijeća grada Slatine. 

 

U Dječje gradsko vijeće Grada Slatine izabrani su sljedeći članovi: 

1. Mandl Lana, učenica 4.a razreda Osnovne škole Josipa Kozarca Slatina, 

2. Krznarić Katarina, učenica 4.b razreda Osnovne škole Josipa Kozarca Slatina, 

3. Lulić Ante, učenik 4.c razreda Osnovne škole Josipa Kozarca Slatina, 

4. Hološi David, učenik 5.a razreda Osnovne škole Josipa Kozarca Slatina, 

5. Tutić Vlatko, učenik 5.b razreda Osnovne škole Josipa Kozarca Slatina, 

6. Beneš Donatella, učenica 5.c razreda razreda Osnovne škole Josipa Kozarca Slatina, 

7. Čaglić Sara, učenica 6.a razreda Osnovne škole Josipa Kozarca Slatina, 

8. Cader Tin, učenik 6.b razreda Osnovne škole Josipa Kozarca Slatina, 

9. Benković Ante, učenik 6.c razreda Osnovne škole Josipa Kozarca Slatina, 

10. Bula Borna, učenik 7.a razreda Osnovne škole Josipa Kozarca Slatina, 

11. Fazekaš Noa, učenik 7.b razreda Osnovne škole Josipa Kozarca Slatina, 

12. Ferenčak Kristian, učenik 7.c razreda Osnovne škole Josipa Kozarca Slatina, 

13. Bićanić Elena, učenica 8.a razreda Osnovne škole Josipa Kozarca Slatina, 

14. Ereš Tin, učenik 8.b razreda Osnovne škole Josipa Kozarca Slatina, 

15. Mikolić Ramona, učenica 8.c razreda Osnovne škole Josipa Kozarca Slatina, 

16. Mikić Ivan, učenik 8.d razreda Osnovne škole Josipa Kozarca Slatina, 

17. Pohiba Leona, učenica 4.a razreda Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina, 

18. Klement Mia, učenica 4.b razreda Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina, 

19. Špoljarić Gita, učenica 4.c razreda Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina, 



20. Jukić Hana, učenica 5.a razreda Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina, 

21. Hršak Tia, učenica 5.b razreda Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina, 

22. Halužan Tea, učenica 5.c razreda Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina, 

23. Kovačević Lana, učenica 6.a razreda Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina, 

24. Cvijanović Sara, učenica 6.b razreda Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina, 

25. Pucić Angela, učenica 6.c razreda Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina, 

26. Boroša Tina, učenica 7.a razreda Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina, 

27. Vašićek Anđela, učenica 7. b razreda Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina, 

28. Jagarinec Lea, učenica 7.c razreda Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina, 

29. Gerenčir Gabrijela, učenica 8.a razreda Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina, 

30. Tušek Lea, učenica 8.b razreda Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina, 

31. Hršak Ena, učenica 8.c razreda Osnovne škole Eugena Kumičića Slatina. 

 

 

 

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA 

SLATINE 

 

Konstituirajuća sjednica I. saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Slatine održana je u 

Hrvatskom domu u Slatini 6. studenog 2017. godine. 



Prvi saziv Dječjeg Gradskog vijeća Grada Slatine čine 31 vijećnik, izabrani na izborima 

održanim u slatinskim osnovnim školama 17. listopada 2017. godine. 

Na početku sjednice okupljene dječje gradske vijećnike i nazočne pozdravili su i prigodnim 

riječima obratili se zamjenica gradonačelnika Grada Slatine Sanja Mrzljak Jovanić i pomoću 

video poziva predsjednik Gradskog vijeća Grada Slatine Dario Vrbaslija, poželjevši im 

uspješan i produktivan rad. 

Nakon međusobnog upoznavanja vijećnika, nazočni su upoznati sa Statutom Dječjeg 

Gradskog vijeća Grada Slatine, a nakon uvodnog dijela, predstavili su se kandidati za Dječjeg 

gradonačelnika. Imenovana izborna komisija podijelila je glasačke listiće te je uslijedilo tajno 

glasovanje. 

Vijećnici su većinom glasova za dječjeg gradonačelnika izabrali Nou Fazekaša, 7. razreda OŠ 

Josipa Kozarca Slatina, a za predsjednicu Dječjeg Gradskog vijeća Anđelu Vašićek, učenicu 

7. razreda OŠ Eugena Kumičića Slatina. 

Dječje Gradsko vijeće Grada Slatine omogućuje djeci i mladima ostvarivanje dječjih prava, 

potiče ih na aktivno sudjelovanje u životu Grada Slatine te omogućava omogućava djeci 

slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja 

odluka kojima se podiže kvaliteta života djece u Gradu Slatini. 

 



AKCIJA GRAD SLATINA – PRIJATELJ DJECE 

Grad Slatina se dobrovoljno uključio u Akciju u ožujku 2017. godine. Dana 14.3.2017. imali 

smo čast da nas je posjetila tajnica Saveza društava Naša djeca Hrvatske, gđica Snježana 

Krpes koja je na sjednici Gradskog vijeća ukratko prezentirala Akciju gradovi/općine prijatelji 

djece, nakon čega je jednoglasno Gradsko vijeće grada Slatine jednoglasno podržalo 

inicijativu Društva "Naša djeca" Slatina i donijelo odluku o uključenju grada Slatine u Akciju 

gradovi/općine prijatelji djece. Formirat će se Koordinacijski odbor i uz suradnju svih koji u 

gradu Slatini rade za djecu i s djecom obavljati aktivnosti na stvaranju uvjeta za ostvarivanje 

prestižnog naslova "Grad Slatina - prijatelj djece". 

 

 

Ne bi li osigurali odgovornost i sudjelovanje svih institucija odgovornih za život djece u 

Gradu Slatini u Koordinacijskom odboru Akcije “Grad Slatina prijatelj djece” su uključeni 

predstavnici sljedećih institucija: 



 Grada Slatine 

 Društvo „Naša djeca“ Slatina 

 Dječji vrtić Zeko 

 Dječji vrtić Suncokret 

 Osnovna škola Eugena Kumičića Slatina 

 Osnovna škola Josipa Kozarca Slatina 

 Srednja škola Marka Marulića Slatina 

 Industrijsko-obrtnička škola Slatina 

 Osnovna glazbena škola Slatina 

 Pučko otvoreno učilište Slatina 

 Centar za socijalnu skrb Slatina 

 Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije 

 Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Slatina 

 Udruga PRO VITA+ 

 Virovitičko-podravska županija 

 Ministarstvo unutarnjih poslova – policijska postaja Slatina 

 Savjet mladih Grada Slatine 

 Udruga osoba s invaliditetom 

 Zavod za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije 

 Savez športskih udruga Grada Slatine 

 

U dvorani Hrvatskog doma u Slatini 22. kolovoza održan je prvi sastanak koordinacijskog 

odbora Akcije „Gradovi-općine prijatelji djece, grad Slatina prijatelj djece“. 

Predsjednica Društva „Naša djeca“ Slatina Snježana Pačarić u uvodnom dijelu sastanka 

prezentirala je okupljenima što to akcija „Gradovi i općine – prijatelji djece“ konkretno jest i 

koji su postupci za uključivanje i provedbu Akcije. 

Na sastanku su sudjelovali i gradonačelnik grada Slatine Denis Ostrošić sa svojom 

zamjenicom Sanjom Mrzljak Jovanić. Gradonačelnik je tom prilikom istaknuo da Grad 

Slatina već sada usprkos teškoj gospodarskoj situaciji organizira niz aktivnosti poput 

sufinanciranja rada raznih sportskih klubova i kao i sudjelovanje u organizaciji kulturnih 

manifestacija za mlade te da će i dalje fokus biti na razvoju sadržaja i što kvalitetnijeg 

okruženja za život mladih. 



Predsjednica DND Slatina istaknula je kako je put do cilja, a taj je da i Slatina stekne status 

grada „prijatelja djece“ dug i zahtjevan ali da se od nekuda mora krenuti te da će se iskoristiti 

i iskustva gradova koji su taj status već stekli da bi se ubrzao sam proces evaluacije. 

Spomenula je i “optimistični rok” do kojeg se nada da će se to ostvariti, a to je rujan 2019. 

godine. 

 

 

 

U Hrvatskom domu održan je 2. sastanak Koordinacijskog odbora Akcije gradovi i općine 

prijatelji djece, grad Slatina prijatelj djece, 17.10.2017. godine. Uspješno su, uz aktivno 

sudjelovanje svih sudionika, obrađene sve planirane točke dnevnog reda. 

Analizirani su prikupljeni podaci Startnog upitnika i dogovoreni krajnji rokovi završetka 

prikupljanja podataka i dostave Startnog upitnika Gradskoj upravi i Središnjem 

koordinacijskom odboru te je dogovorena dinamika popunjavanja podataka Izvedbenog plana 

Akcije. 



 

 

Drugi sastanak Koordinacijskog odbora Županija prijatelj djece održan je 23. studenog 2017. 

u Virovitičko-podravskoj županiji. Na sastanku su razmijenjene informacije o trenutnom 

statusu Akcije Županije - prijatelji djece, a dogovoreni su i konkretni koraci u prikupljanju 

podataka i izradi potrebne dokumentacije te je dogovorena dinamika daljnjih aktivnosti. 

Sastanak je organizirala i vodila gđa Vesna Šerepac, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, 

kulturu, sport i tehničku kulturu Virovitičko-podravske županije. 

  

 

 

 



SUDJELOVANJE NA VAŽNIM DOGAĐAJIMA 

 

PRVA TEMATSKA I IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA SAVEZA DND 

HRVATSKE U 2017. GODINI 

Skupština je održana 22. travnja 2017. godine. Sudjelovalo je 50-ak članova iz DND-ova. 

Skupštinu je vodila predsjednica Saveza DND-a, Aida Salihagić Kadić, dok je drugi dio 

moderirala dopredsjednica Saveza DND-a, Sonja Borovčak. Glavna tema Skupštine bila je 

„Pravo djeteta na privatnost kao temeljno pravo“, a vezana je uz kampanju podizanja svijesti 

o zaštiti osobnih podataka i prava na privatnost. Predavanje je održala savjetnica Agencije za 

zaštitu osobnih podataka, Marija Pušić. Također, predstavljene su aktivnosti u radu Saveza 

DND-a i osnovnih Društava Naša djeca te predstojeće aktivnosti. 

 

 

 

Tematska i izvještajno-programska skupština Saveza društava Naša djeca 
Hrvatske 

Skupština Saveza društava Naša djeca Hrvatske održana je u Knjižnici grada Zagreba 16. 

prosinca 2017. godine. Nazočila je predsjednica DND-a Slatina, Snježana Pačarić. 



 

 

IZVJEŠTAJNO-PROGRAMSKA SKUPŠTINA 2017. GODINE 

Izvještajno-programska skupština Društva „Naša djeca“ Slatina održana je 5. ožujka 2017. 

godine. Nakon izbora radnih tijela Skupštine iznesena su izvješća o radu u 2016. godini. 

Izvješća su podnijeli Dječji kutak „Veseli sat“ Josipovo, Nova Bukovica, Novi Senkovac i 

Slatina, Dječji forum Mladost, Dječji forum Osmijeh te likovna radionica Dječjeg vrtića 

Suncokret. Također je iznesen i plan rada za 2017. godinu.  

 

 



 

 

 

Godišnja skupština DND-a Donji Miholjac 

Marinela Zrinščak Begovac, Snježana Pačarić i Sanela Tot nazočile su Redovnoj godišnjoj 

izvještajnoj Skupštini Društva "Naša djeca" Donji Miholjac u Velikoj vijećnici dvorca 



Mailath 1. travnja 2017. godine. Skupštinu su pjesmom razveselili polaznici radionica i dječji 

zbor Djeca ljubavi. 

 

 

SKUPŠTINA UDRUGE KREDA 

Na poziv predsjednice suhopoljske udruge KREDA gđe Natalije Lukačević, predsjednica 

DND-a Slatina Snježana Pačarić i tajnica Sanela Tot nazočile su godišnjoj Skupštini Udruge i 

svečanoj promociji Dječjeg vodiča Virovitičko-podravske županije na kojoj je voditeljica 



DK-a Slatina i učiteljica Marinela Zrinščak Begovac s učenicima OŠ Eugena Kumičića, 

Područne škole Novaki posebno istaknuta zbog izrade „Slovarice našeg zavičaja“ koja je 

tiskana i sastavni je dio Dječjeg vodiča. Skupština je održana 20. studenog 2017. godine. 

Dječji vodič i slovarica suvenir je našeg zavičaja kojeg ćemo s veseljem i ponosom darovati 

našim gostima i ponijeti kamo god se uputimo diljem Lijepe naše. Skupštini su nazočile i 

pročelnica ureda Župana Virovitičko-podravske županije gđa Jasna Abramović, zamjenica 

gradonačelnka grada Virovitice Vlasta Honjek-Golinac, načelnik Općine Suhopolje Siniša 

Horvat, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Slatina gosp. Vlatko Jelenčić i brojni 

uzvanici. Predsjednica Udruge primila je naše čestitke i pohvale za aktivnosti koje je udruga 

Kreda ostvarila u 2017. godinu sa željom za nastavak uspješnog i kreativnog rada, a i 

stvaranja i produbljivanje suradnje naše dvije udruge. 

  

 

SVEČANOST OBILJEŽAVANJA 10. GODIŠNJICE RADA DJEČJEG 

VRTIĆA SUNCOKRET 

Predsjednica DND-a Slatina Snježana Pačarić nazočila je svečanosti obilježavanja 10. 

godišnjice rada Dječjeg vrtića Suncokret, 3. studenog 2017. godine. U okviru svečanosti 

prikazane su glazbene izvedbe nekadašnjih i sadašnjih polaznika Vrtića,  mala modna revija te 

predstavljeno što je sve obilježilo deset godina rada Vrtića. 



 

 

  

 

 

 



EDUKACIJE 

Osmišljavanje i razrada projektnih ideja za potencijalne prijavitelje na 

ESF natječaje Ureda za udruge Vlade RH 

 

Članica DND-a Slatina Ivana Zrinščak sudjelovala je na Radionici „Osmišljavanje i razrada 

projektnih ideja za potencijalne prijavitelje na ESF natječaje Ureda za udruge Vlade RH“ u 

Osijeku od 14.3. do 15.3.2017. godine. 

 

 

 

„KREIRAJTE SVOJ PROGRAM E-MISIJA“ 

Snježana Pačarić i Marinela Zrinščak Begovac sudjelovale su na sastanku u sklopu programa 

E-misija 2017. na temu "Kreirajte svoj program E-misija", 25. ožujka. Na sastanku su dobile 

nove, korisne i kreativne ideje za promidžbu udruge i savjete te kontakte za pomoć u 

realizaciji određenih aktivnosti i provedbi regulative. 



    

 

MODERNIZACIJA ZAKONODAVSTVA ZAŠTITE OSOBNIH 

PODATAKA 

Predsjednica DND-a Slatina Snježana Pačarić sudjelovala je na Savjetovanju Agencije za 

zaštitu osobnih podataka na temu "Modernizacija zakonodavstva zaštite osobnih podataka", 

28. ožujka. Okupljeni su ponovili su znanje o zaštiti osobnih podataka) i dobili detaljne 

informacije o promjenama koje se u RH spremaju po tom pitanju od 25.5.2018. godine i na 

koje se svi koji vode evidencije koje sadržavaju osobne podatke trebaju pripremiti. 

 

 

 

 

 

 



UVOD U MENADŽMENT VOLONTERA 

Magdalena Bolta, članica DND-a Slarina, sudjelovala je na edukaciji "Uvod u menadžment 

volontera" koju je proveo Volonterski centar Osijek u okviru svog redovnog programa 

"Razvoj volonterstva u Slavoniji Baranji" od 9. 5. do 10. 5. 2017.. 

Nakon uspješno održan je sastanak na kojem su sudionici edukacije primili potvrde o 

završenoj edukaciji i nastavili ugodno druženje. 

  

 

CROWDFUNDING RADIONNICA 

Julija Pavlešić nazočila je crowdfunding radionici (Koraci u pripremi i provođenju 

crowdfunding kampanje za udruge) u Virovitici, koju je organizirala CCI Hrvatska u 

sklopu Program E-misija. Svaka skupina osmislila je primjer vlastite crowfunding kampanje. 

  

 

RADIONICA „HRVATSKA KAKVU ŽELIMO 2030.“ 

U Osijeku, u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, održana je radionica 

Hrvatska kakvu želimo 2030. na kojoj su sudjelovali i predstavnici iz naše Županije: Emina 

Kovač i Anita Rastija (Razvojna agencija Vidra Virovitica), Ivana Filipović (Panonski drvni 

centar kompetencija), Snježana Pačarić i Helena Pačarić (Društvo „Naša djeca“ Slatina), 

Lidija Sabljak (PP Orahovica), Đurđa Šimatović (Udruga Jaglac Virovitica). Radionica je 

održana 14. studenog 2017. godine. 



Svrha radionice bila je povećanje kvalitete života u RH, a tijekom procesa koji će trajati dvije 

godine planirano je da će se održati sedam radionica i tri razvojna foruma. 

Po World caffe metodologiji obrađeni su ključni razvojni potencijali Hrvatske danas, ključni 

razvojni izazovi danas, gdje želimo biti, koje su najvažnije društvene vrijednosti u RH 2030., 

kako ćemo tamo doći i kako ćemo osigurati ostvarivanje razvojnih potencijala. 

Na Radionici su sudjelovali gosp. Stjepan Ribić, ravnatelj Regionalne razvojne agencije 

Slavonije i Baranje i gosp. Velimir Žunac, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i 

fondova EU. 

     

 

PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE VLADE RH, UREDA ZA 

UDRUGE 

Predsjednica Udruge Društvo „Naša djeca“ Slatina Snježana Pačarić sudjelovala je na 

edukaciji Program Europa za građane Vlade RH, Ureda za udruge, 20. prosinca 2017. godine. 

Edukacija je održana u Gradskoj razvojnoj agenciji Slatina, a predavačica je bila Danijela 

Maravić, ravnateljica GRAS-a. 

     



ZAHVALNICE 

    

 

U kino dvorani Pučkog otvorenog učilišta Slatina na svečanoj sjednici grada Slatine Marineli 

Zrinščak Begovac i tvrtci Hrvatski telekom d.d. uručena je povelja zahvalnosti grada Slatine. 

 


