
 

Izvještaj o realizaciji 

Programa rada DND Buzet u 2020. 

 

Dnd Buzet u 2020. godini realiziralo je slijedeće aktivnosti:  

 

1. Organizacija Dječjeg tjedna 5. – 9. listopada 2020. „Ljubav djeci prije svega“ 

            Obilježavanje Tjedna se odvija  u vrtiću i svim školama u jutarnjim satima kroz različite  aktivnosti: 

 izradom tematskih plakata 

 kreativnim radionicama 

 jesenskim šetnjama 

 zabavnim natjecanjima 

 literarnim i likovnim radovima  

Suorganizatori: OŠ „Vazmoslav  Gržalja“  Buzet, Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet, Park d.o.o. 

Pokrovitelj: GRAD BUZET 

 

U ponedjeljak, 5. listopada 2020 koji je ujedno i Međunarodni dan djeteta, na kružnom toku „Fontana“ postavili smo trupce 

„djecu“ koji su postali simbol dječjeg tjedna u Buzetu. 

Učenici i polaznici vrtića su izrađivali poruke o dječjim pravima.  

 

U utorak, 6. listopada 2020. Ispred OŠ održan je lutkarski igrokaz s pjevanjem „Volimo se po starinski“ , projekt u sklopu 

zavičajne nastave, u izvedbi polaznika kreativne radionice OŠ Vazmoslav Gržalja i učenika Umjetničke škole Matka Brajše 

Rašana – područnog odjela Buzet, učenice Srednje škole Buzet Natali Kontić te gđa Stanke Burlović, pod mentorstvom 

Snježane i Nikole Lovrinić. Igrokaz je izveden za starije vrtićke skupine i niže razrede OŠ. 

 

U srijedu, 7. listopada 2020. I četvrtak 8. Listopada 2020.  Obilježen je Dječji tjedan kreativnim radionicama u vrtiću i OŠ, 

izradom plakata, crtanjem po pločniku i video porukom gradonačelnika djeci i djece gradonačelniku. 

 

U petak, 9. listopada 2020. u jutarnjim satima uz program učenika OŠ, na dvorištu OŠ Vazmoslav Gržalja podignuta je zelena 

zastava. 

 

Kroz cijeli tjedan u vrtiću i osnovnoj školi  više pažnje je posvećeno pravima djece 

 

2.  Prosinačke svečanosti 2020. 

Tijekom prosinca održale su se  pripreme za organizaciju prosinačkih svečanosti.  

- - osmišljavanje, pakiranje i podjela poklon paketića djeci koja ne pohađaju vrtić, vrtićkoj djeci te učenicima nižih 

razreda (naručeno 535 paketića x približno 38,38 kn) 



- - organizacija predstave Djed Mraz s kočijom i konjima (3.000,00 kn kočija s konjima +718,89 kn Djed Mraz) za 

učenike nižih razreda i polaznike Vrtića i djecu koja ne pohađaju vrtić, uz podjelu darova. 

 

 Zbog pandenije Coronavirusa i izrečenih mjera Stožera civilne zaštite većina planiranih aktivnosti  

nije održano.  

Obzirom da planirana obiteljska biciklijada nije održana dio sredstva (93,10 kn) preraspodijeljen je za aktivnost 

„radionice“  te je za tu stavku ukupno utrošeno 763,10 kn umjesto planiranih 670,00 kn. 

 Zbog mjera Stožera civilne zaštite koja ograničava okupljanje djece iz različitih skupina i razreda na istom 

mjestu, nije bilo moguće provesti planiranu aktivnost  „Dječji tjedan predstave“ kojom su planirane 2 izvedbe 

lutkarske predstave u kino dvorani, te sredstva u iznosu od 6000,00 kuna za tu aktivnost nisu utrošena.   

 Umjesto planirane kazališne predstave besplatno je održan lutkarski igrokaz s pjevanjem „Volimo se po 

starinski“ projekt  u sklopu zavičajne nastave OŠ Vazmoslav Gržalja, u 3 izvedbe, za starije vrtićke skupine i 

niže razrede OŠ na dvorištu OŠ te su se tako uspjele ispoštivati izrečene mjere Stožera civilne zaštite.  

 Za aktivnost Prosinačke svečanosti – predstave utrošeno je 3718,89 kn, što je 1781,11 kn manje od 

planiranog, zbog promjena u načinu izvođenja predstave sukladno mjerama Stožera civilne zaštite, te je taj 

višak sredstava preraspodjeljen na na aktivnost prosinačke svečanosti-pokloni (1336,47 kn). 

 Obzirom da je aktivnost „prosinačke svečanosti-predstava“  bila ista za djecu koja su u vrtiću/školi i za 

djecu koja nisu polaznici vrtića,  sredstva iz aktivnosti „prosinačke svečanosti -Djed Mraz za podjelu poklona 

djeci koja nisu polaznici vrtića“ u iznosu od 180,00 kn nisu utrošena. 

 Zbog mjera Stožera civilne zaštite nije organiziran ni doček Nove godine u podne te sredstva u iznosu od 

500,00 kn nisu utrošena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Predsjednica Društva „Naša djeca“ Buzet 

                    Katarina Golojka 

 

Buzet, 29.01.2021.  


