DRUSŠ TVO NASŠ A DJECA JASTREBARSKO
Dr. Franje Tuđmana 9
10450 Jastrebarsko
OIB: 45103561901

Predmet: IZVJEŠĆE O RADU U 2017. - DRUŠTVO NAŠA DJECA JASTREBARSKO
SIJEČANJ
•

Provedena je još jedna škola klizanja za osnovnoškolce u organizaciji Grada Jastrebarsko,
Turističke zajednice grada Jastrebarsko i Društva naša djeca Jastrebarsko
Kupljena su 2 LCD mikroskopa namijenjena istraživanju Malih znanstvenika

•

VELJAČA
• Održan je 1. sastanak IO DND-a Jastrebarsko
• Uključili smo se u projekt Saveza „100 ljudi – 100 ćudi“.
• Članovi Dječjeg foruma Jastrebarsko sudjelovali su u Fašničkoj povorci u Jastrebarskom te na
Fašniku u Samoboru
• Naše projekte prijavili smo na natječaje gospodarskog sektora i jedinica lokalne uprave i
samouprave.
OŽUJAK
•
•
•
•

Započela je nove sezona provođenja radionica „Mali znanstvenici“. Uključena su 43 polaznika.
Održana je 6. Skupština DND-a Jastrebarsko
Na Svjetski dan kazališta, u suradnji s Kreativnim studijom zvrk organizirali smo Humanitarnu
kazališnu predstavu u sklopu projekta „Jaska za Afriku“.
Sudjelovali smo na edukaciji vezanoj uz projekt „100 ljudi – 100 ćudi“

TRAVANJ
•

Održan je 2. sastanak IO i NO DND-a Jastrebarsko

SVIBANJ
•
•
•
•
•
LIPANJ
•
•
•

SRPANJ

Sudjelovali smo u obilježavanju Dana Europe
Obilježen Međunarodni dan obitelji
Provedeni su izbori za Dječje gradsko vijeće te su izabrani dječji gradonačelnik i njegova
zamjenica
Zatraženo je i dobiveni jednogodišnje korištenje prostora u Žitnici
Dobivena je financijska potpora za provedbu Ljetne igraonice od strane Zagrebačke Županije
Svečano je obilježen završetak još jedne uspješne sezone Malih vitezova i Malih znanstvenika
Uspješno je realiziran sajam rabljenih udžbenika
Započela je provedba jubilarne, 15. Ljetne igraonice (najbogatije sadržajima do sada) – 22
aktivnosti.

•
•
•
•
RUJAN

•
•
•
•
•

Uspješno je provedena 15. Ljetna igraonica – najveći odaziv djece i najbogatija sadržajima…..
Zaprimili smo donacije Velinca d.o.o. i Drvoproizvoda d.d. te Voda Jastrebarsko
Primili smo donaciju i donirali pianino Glazbenoj školi Jastrebarsko
Provedena je edukacija i uključili smo se u projekt „Bajkaonica“
Započela je nove sezona provođenja Univerzalne sportske škole „Mali vitez“
Započela je nove sezona provođenja radionica „Mali znanstvenici“
Primili smo donaciju slikovnice „Priča o Jastrebu“ Daniele Bobinski, a slikovnice smo uručili
polaznicima radionica Dječji forum te Mali znanstvenici.
Sudjelovali smo na susretu Dječjih gradskih vijeća u Vinkovcima
Održan je 3. sastanak IO i NO DND-a Jastrebarsko

LISTOPAD

•
•

•
•
•
•
•
•

Svečano smo otvorili još jednu izložbu radova nastalih na Ljetnoj igraonici
Obilježili smo Dječji tjedan izložbom likovnih, lutkarskih i kreativnih radova s Ljetne igraonice
Na svečanom otvorenju izložbe predstavljena je kratka priča naših članica, „Želja mravića
Mirka“, nastala u projektu „Bajkaonica“.
Sudjelovali smo na 11. susretu gradova i općina prijatelja djece u Stubičkim Toplicama (2
odrasla člana i troje djece)
Održana je 2. sjednica DGV-a
U suradnji sa Zadrugom Grozdek sudjelovali smo na proslavi Dana kruha u Malom Lošinju
Mali su znanstvenici posjetili muzej Radboa u Radoboju
Održan je 4 sastanak IO i NO DND-a Jastrebarsko (E-sjednica)
Održana je radionica DF za nove članove

STUDENI

•
•
•
•
•
•

Zasađena je Druga aleja prvašića u Jastrebarskom – u prigradskom naselju Domagović
Podpredsjednica udruge, Snježana Agostini je sudjelovala na godišnjem savjetovanju akcije
Gradovi i općine prijatelji djece u Starogradskoj vijećnici u Zagrebu
Projekt „Aleja prvašića“ dobio je povelju kao Naj-akcija u 2017. g. od strane Koordinacijskog
odbora Gradovi i općine prijatelji djece Hrvatske
Uključili smo se u projekt „Živjeti zdravo“ u suradnji s Gradom Jastrebarsko i Zavodom za javno
zdravstvo Zagrebačke županije
Provedeno je 8 Bajkaonica u OŠ „Ljubo Babić“ i u Dječjem vrtiću Radost te javna „Bajkaonica“ u
prostoru Žitnice
Naša „Bajkaonica“ predstavljena je i u kazalištu Mala scena

PROSINAC

•
•

Autorice kratke priče „Želja mravića Mirka“ predstavile su istu na Skupštini Saveza društava
Naša djeca Hrvatske u Zagrebu.
Održana je 3. sjednica DGV-a

•

•
•
•

•
•

Organizirana je i provedena Zimska igraonica – škola klizanja i škola hokeja. Organizaciju
projekta „Advent u Jaski preuzela je Turistička zajednica grada Jastrebarskog, a provođenje
škole klizanja Društvo naša djeca Jastrebarsko.
Tiskana je brošura povodom obilježavanja 15 godina provedbe projekta Ljetna i zimska
igraonica te je prigodno podijeljena polaznicima škole klizanja i škole hokeja.
U suradnji s kompanijom NIVE-a Biersdorf i ove smo godine osigurali božićne poklone za 6
Jaskanaca, točnije za djecu iz obitelji Budišćak.
Sudjelovali smo na Božićnom sajmu te ponudili prolaznicima božićne ukrase uz dobrovoljni
prilog i tako sakupili novčana sredstva za kupnju kozmetičkih paketa za akciju Božićnog
darivanja.
Organizirali smo akciju darivanja djece u potrebi i akciji se pridružila i TZGJ, plesni studio
Instinct te Udruga KAOS. Obišli smo i poklonima darivali 27 obitelji i njihove mališane.
Na poziv Grada Jastrebarsko uključili smo se u Humanitarnu akciju pomoći obiteljima
stradalima u požarima te smo pomogli u prikupljanju i distribuciji novčane pomoći.
Predsjednica Društva naša djeca Jastrebarsko
Nikolina Ribarić, prof.

