IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA NAŠA DJECA BJELOVAR ZA 2014. GODINU
Društvo Naša djeca Bjelovar u 2014. godini održalo je brojne aktivnosti kreativnog, zabavnog i
odgojno –obrazovnog karaktera.
Tokom zimskih, proljetnih i ljetnih odmora djece održane su igraonice i radionice pod nazivom „Tko
se igra bolje od mene?“ .
U veljači su održane prigodne radionice povodom Valentinova-izrada čestitaka i Mali fašniktradcionalna karnevalska manifestacija grada Bjelovara, u kojoj je sudjelovalo oko 1000 sudionika
vrtićke, predškolske i školske dobi. U ožujku i travnju održane su kreativne radionice povodom
obilježavanja Uskrsa.
U mjsecu travnju DND Bjelovar predstavilo se na Županijskoj smotri učeničkih zadruga održanoj na
Kvaternikovom trgu u Bjelovaru i zajedno s DGV-om Bjelovar sudjelovalo je u izradi plakata povodom
Zelene čistke!
Cvjetni korzo – tradicionalna proljetna manifestacija, koja se održava krajem svibnja u suradnji sa
dječjim vrtićima, osnovnim školama, udrugama na području grada Bjelovara i susjednih nam općina.
Ove godine na Cvjetnom korzu sudjelovalo je oko 800 sudionika. Sudionici su prošetali ulicama užeg
središta grada pod glazbenom pratnjom glazbenog orkestra Vatrogasne limene glazbe Predavac i u
dvorištu Gradske uprave održana je svečana priredba.
Povodom obilježavanja Dječjeg tjedna održane su sljedeće aktivnosti:
„Tko se vozi bolje od mene? – Pokaži što znaš“ – na bjelovarskom korzu održana je utrka mališana,
na kojoj su mališani imali priliku pokazati svoje vještine upravljanja biciklima, rolama, romobilima,
guralicama.
Suradnja s DND Prelog- zajedno s Dječjim gradskim vijećem grada Bjelovara ugostili smo DND Prelog
i njihove male vijećnike. Razmijenili smo iskustva, upoznali jedni druge i sklopili trajna prijateljstva.
Pričam ti priču – u suradnji s dječjim vrtićima održane su kreativne radionice i čitaonice priča u
prostorijama društva.
Dječji sajam- na prostoru Gradske tržnice Bjelovar održan je Dječji sajam na kojem su svi
zainteresirani (roditelji, djeca) imali priliku razmijeniti, prodati, pokloniti igračke, odjeću, obuću i
razne predmete koji su im viška ili su ih prerasli.
Odrasli, slušajte i nas! –u suradnji s dječjim vrtićima, osnovnim školama, udrugama na području
grada Bjelovara i okolnih općina pisali smo i prikupljali poruke, koje su djeca poručila odraslima. Tim
porukama sudjelovali smo u projektu „ Neka odrastanje bude dječja igra“ , te je dio dječjih poruka
objavljen je u Zborniku najoriginalnijih dječjih poruka odraslima .
„ZID festival“ – DND Bjelovar svojim aktivnostima predstavio se je na ZID festivalu kojeg
organiziraju Grad Bjelovar i PU Bjelovarsko-bilogorska, na kojem se u gradu predstavljaju sve

udruge, organizacije, ustanove i pojedinci koji rade za djecu i s djecom s ciljem upoznavanja
javnosti o postojanju i djelovanju navedenih.

Priključili smo se u akciju „Dobar kao Hlapić : dobrim djelima do Hlapićeve
zvijezde“, koju je Grad Bjelovar i Koordinacijski odbor DGV-a prijavio Savezu Društava Naša
djeca Hrvatske za Naj akciju provedenu u prošloj godini. Akciju je inicirala Narodna knjižnica
„Petar Preradović“ Bjelovar. Akcija je dobila Povelju za uzorno provedenu akciju u 2013.
godini.
„Subota je dan da biciklom idem van“ – kroz mjesec travanj, svibanj, dio lipnja, rujan
i dio listopada- sportska aktivnost koju smo provodili svake subote u suradnji s Mjesnim
odborima. Ovom aktivnošću poticali smo djecu na aktivno bavljenje sportom i zdrav način
života.
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