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Programsko područje 1 

 OSTVARIVANJE PRAVA I POTREBA DJECE 

 

Broj djece i stanovnika  u gradu  (korišteni podaci DZS popisa iz 2011. godine) 

Dob djece 
Broj djece, mladeži i 

stanovnika 
 % djece prema broju 

stanovnika 

0 - 4 godine    513         5,29 % 

5 - 9 godina    562         5,19 % 

10 -14 godina – školska djeca    629         5,81 % 

15 -19 godina – školska djeca    687         6,35 % 

Ukupno djece   2.391        22,09 % 

Ukupno stanovnika   10.825                    

 

 

Aktivno sudjelovanje djece i mladih u promicanju dječjih prava 

- PRONI Centar za socijalno podučavanje održao je Fokus grupu u prostorijama Lokalnog 

volonterskog centra "Zvono" koji djeluje pri Udruzi djece i mladih s poteškoćama u razvoju 

"Zvono", a u sklopu projekta "I nas se pita". Projektu se daje doprinos provedbi 

Strukturiranog dijaloga s mladima, a provodi ga Zajednica informativnih centara za mlade u 

Hrvatskoj uz financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih. 

- U sklopu projekta "Zrno 2" koji provodi volonterski centar "Zvono" osnovano je 5 

volonterskih klubova učenika Osnovnih škola Valpovo, Petrijevci, Bizovac, Belišće i 

područna škola Veliškovci.  

- U Sv. Ivanu Zelini predstavljen je projekt "Organizacije koje brinu".  

- Gradsko vijeće grada Belišće donijelo je Odluku o izboru članova Savjeta mladih grada 

Belišća.  

- Prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih grada Belišća održana je 25. svibnja 2015. 

godine. Novoizabrani članovi Savjeta mladih prisegnuli su da će svoje obveze obavljati 

savjesno i odgovorno u skladu sa Zakonom, Statutom grada Belišća i Odlukom Gradskog 

vijeća o osnivanju Savjeta mladih grada Belišća.  

- Centar mladih Belišće sudjelovao je u Sv. Ivanu Zelini na predstavljaju projekta 

"Organizacije koje brinu". Projekt je usmjeren na jačanje organizacija civilnog društva u 
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praćenju i zagovaranju provedbe politika prema djeci i mladima i izradu strategije ili plana 

aktivnosti za djecu i mlade. Osim toga, njime se stavlja naglasak na pomoć djeci i maldima u 

ostvarivanju njihovih prava te jačanju njihove aktivne uloge u zajednicama.  

- U sklopu projekta "Organizacije koje brinu" provedeno je istraživanje među građanima 

Belišća, Sv. Ivana Zeline i Vukovara o otvorenosti javne administracije na lokalnoj razini, 

osobito u području zaštite djece i mladih i njihovih prava, a predstavnici Centra mladih 

Belišće sudjelovali su i na konferenciji na kojoj je predstavljen navedeni projekt.   

- Članovi Savjeta mladih grada Belišća sudjelovali su na Regionalnoj konzultaciji mladih i 

donositelja odluka u Osijeku. Riječ je o projektu u koji se Hrvatska uključila 2013. godine, a u 

Osijeku ga provodi PRONI centar za socijalno podučavanje/regionalni  info centar za mlade 

Osijek.                                                                                        

- Predstavnici Centra mladih Belišće sudjelovali su na konferenciji mladih u Osijeku pod 

nazivom "Tko te pita? EU pita". Mišljenja i prijedlozi mladih iz Hrvatske i ostalih zemalja 

članica Europske unije koristit će se kao temelj za izradu Rezolucije Vijeća ministara 

Europske unije o osnaživanju mladih za sudjelovanje u političkom životu.   

- Predsjednik Savjeta mladih grada Belišća sudjelovao je na prvoj nacionalnoj ljetnoj 

akademiji za članove Savjeta mladih. Na akademiji je sudjelovalo 80 članova savjeta mladih 

iz cijele Hrvatske, a cilj je bio pružiti mladima nova znanja na području strukturiranog 

dijaloga i poznavanja Zakona o savjetima mladih na primjerima iz prakse te razvijanje novih 

vještina.  

- U sklopu obilježavanja Dječjeg tjedna, predsjednica te članice Društva "Naša djeca" i 

ravnatelj Dječjeg vrtića "Maslačak" Belišće posjetili su Grad Belišće gdje ih je primio 

zamjenik gradonačelnika Domagoj Varžić. Nakon razgovora i predaje poklona zamjenik 

gradonačelnika otvorio je u predvorju Gradske uprave izložbu dječjih likovnih radova pod 

nazivom "Želim živjeti u miru!". Osim toga, tjedan su obilježili i crtanjem likovnih uradaka 

po pločniku na temu "Odrasli, čujte i nas!".  

- Lokalni volonterski centar Zvono održao je edukaciju "Biti volonter" i pripremnu radionicu 

za volontere "Karakteristike osoba s intelektualnim teškoćama" u Orahovici i Požegi. 

Edukaciju su održali i u mjesnom centru Zvono. Tijekom edukacije sudionicima su 

predstavljen aktivnosti pojekta "Puzzle", ali i mogućnosti uključivanja volontera u projektne 

aktivnosti.   

- Održana je prezentacija projekta "Za osmijeh udomljene djece" koji provodi Centar mladih 

Belišće u partnerstvu s Gradom Belišćem i Centrom za socijalnu skrb Valpovo, a koji 

financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Navedenim projektom promiče se 
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udomiteljstvo kao zamjenska obitelj djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi te se želi 

unaprijediti kvaliteta podrške udomiteljima i djeci.  
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Programsko područje 2 

    NAMJENSKA NOVČANA SREDSTVA ZA ZAŠTITU I ODGOJ 

DJECE U GRADU 

 

Utrošena sredstva u Gradu za djecu u 2015. godini   

Namjena 
novčanih 
sredstava 
za djecu u 

gradu 

 
Iz Gradskog 
proračuna 

Iz 
Županijskog 
proračuna 

Iz Državnog 
proračuna 

Iz 
natječaja 
Nacional-

ne    
zaklade 

Iz 
donacija  

i od 
sponzora 

Iz drugih 
izvora 

Ukupno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za odgoj i 
obrazova-
nje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Financiranje 
rada Dječjeg 
vrtića 
"Maslačak" 
Belišće - 
1.908.763,00 kn 
 
Donacija 
Osnovnoj školi 
Ivana 
Kukuljevića  
(nagrade 
najboljim 
učenicima) - 
10.000,00 kn 
 
Donacija za 
kupovinu 
klavira 
Dislociranom 
odjelu Glazbene 
škole u Belišću 
- 20.000,00 kn 
 
Projektori za 
Osnovnu školu 
Ivana 
Kukuljevića - 
18.778,00 kn 
 
Stipendije 
studentima - 
363.600,00 kn 

 
 

 
Tekuća pomoć 
Dječjem vrtiću 
– 25.700,00 kn

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.346.841,00 kn
 
 
 
 
 

Za 
zdravstve- 
nu zaštitu 
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Za socijalnu 
skrb 

Mliječna 
kuhinja - 
87.125,00 kn 
 
Prijevoz 
učenika i 
studenata - 
300.610,00 kn 
 
Naknada za 
novorođenčad -
 216.000,00 kn 
 
Božićni paketići 
za djecu u 
Belišću i 
prigradskim 
naseljima - 
16.821,70 kn 
 
Poludnevni 
boravak za 
djecu, 
dislocirana 
jedinica - 
47.678,71 kn 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
668.235,41 kn 

 
 
 
 
Za kulturu 
 
 

Gradska 
knjižnica i 
čitaonica  – 
298.010,00 kn 
 
Belišćanski 
dječji festival 
"Vedrofon" - 
57.000 kn 

Gradska 
knjižnica i 
čitaonica, 
nabava 
knjižne i 
neknjižne 
građe - 
4.000,00 kn 

Gradska 
knjižnica i 
čitaonica, 
nabava knjižne 
i neknjižne 
građe  - 
38.000,00kn 

    
 
 
 
397.010,00 kn 

 
 
 
 
Za sport i 
rekreaciju 

Zajednica 
športskih 
udruga grada    
Belišća - 
1.950.000,00 kn 
  
Održavanje 
sportskih 
objekata u 
Belišću - 
118.859,00 kn 
 
Održavanje 
sportskih 
objekata u 

      
 
 
 
2.418.678,00 kn
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prigradskim 
naseljima - 
161.069,00 kn 
 
Škola plivanja – 
20.000,00 kn 
 
Najam klizališta 
– 168.750,00 kn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za 
aktivnosti 
udruga s 
djecom i za 
djecu 
 

Zajednica 
tehničke kulture 
Valpovo-Belišće 
– 30.000,00 kn 
 
Akcija "Grad- 
prijatelj djece"-
7.377,50 kn 
 
Društvo "Naša 
djeca" Belišće -
8.000,00 kn 
 
Centar mladih 
"Belišće" - 
4.000,00 kn 
 
Udruga za 
kreativni razvoj 
i informiranje 
Valpovština 
Info – 4.000,00 
kn 
 
Udruga za 
dijalog i 
nenasilje – 
4.000,00 kn 
 
Likovna udruga 
Bel-art – 
1.000,00 kn     
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58.377,50 kn 
 

 
Za ostale 
potrebe 
djece i to za: 
inkluziju 
djece s 
poteškoćam
a u razvoju 

Udruga 
"Zvono", za 
Festival 
alternativnih 
oblika 
rehabilitacije 
"Zvoni zvono" - 
6.000,00 kn 

 Udruga 
"Zvono", za 
program 
"Referalni 
centar" - 
300.000 kn 
 
Udruga 

  Udruga 
"Zvono" za 
projekt 

STEP IN  - 
1.068.213,0
0 kn 

 
 
 
 
 
 
2.479.211,21 kn
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Udruga 
"Zvono", za 
projekt Lokalni 
volonterski 
centar- 3.000,00 
kn 
 
Za humanitarnu 
akciju Udruga 
"Zvono" – 
2.000,00 kn 

"Zvono" za 
projekt 
Volunteer New 
Deal- 
890.748,21 kn
 
Udruga 
"Zvono" za 
projekt 
Pomoćnici 
11/24 - 
209.250,00 kn
 

Ukupno 
kuna 

5.832.441,91 
kn 

4.000,00 kn 1.463.698,21 
kn 

  1.068.213,0
0 kn 

8.368.353,12 
kn 

  

Kapitalna ulaganja u objekte (izgradnja igrališta, parkova, zabavnih centara i sl.) 

namijenjena djeci iz Gradskog proračuna u 2015. godini 

 

 
       Namjena kapitalnih ulaganja u objekte 

                     (naziv ulaganja) 
Utrošena sredstva iz    
Gradskog proračuna 

% utrošenih sredstava od 
ukupnog Gradskog 

proračuna 
 Izgradnja objekata za 

djecu 
(škole, dječji vrtić, 
igrališta, centri) 

Uređivanje i 
opremanje objekata za 

djecu 

  

1  Opremanje 
informatičke učionice 
u Osnovnoj školi Ivana 
Kukuljevića u Belišću 
sa 6 projektora 
  

18.778,00 kn 0.04 % 

2  Opremanje prostorije 
za mlade u Hrvatskom 
domu u Bocanjevcima 
(plinska peć i 
hladnjak)  

5.261,00 kn 0.01% 

3  Opremanje dječjeg 
igrališta u 
Tiborjancima  

10.000,00 kn 0.02 % 

4  Opremanje dječjih 
igrališta u 
Veliškovcima  

 31.587,50 kn 0.07 % 

  Montaža i ugradnja 
košarkaškog koša u 
Gatu 

8.785,00 kn 0.02 % 
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- Izgrađeno je i opremljeno novo dječje igralište u Ulici Petra Svačića u Belišću koje je u 

cijelosti financirala Osječko-baranjska županija.  

 

Ukupni iznos izdvajanja 
po jednom djetetu u 

tekućoj godini u odnosu 
prema ukupnom broju 

djece u gradu 

 
 

3.499,93 kn 
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Programsko područje 3 

 

  PODRŠKA I POMOĆ UDRUGAMA KOJE IMAJU PROGRAME 

S DJECOM I ZA DJECU 

 

Popis udruga/ klubova s kojima grad surađuje, područje djelovanja i ukupan broj članova 

Redni 

broj 
Naziv udruge Područje djelovanja udruge 

Broj 

članova 

udruge 

1. Crkveno pjevačko društvo "Mir" Kultura  40 

2. KUD "Ante Evetović Miroljub" 

Veliškovci, Gat i Tiborjanci 

Kultura  86 

3. Likovna udruga "Bel-art" Kultura  24 

4. Udruga "Kotličari" Kultura 138 

5. Matica hrvatska, ogranak Belišće Kultura  77 

6. Moto klub "2 grada" Tehnička kultura i informatika  22 

7. Udruga za kulturu i umjetnost 

"ZUM" 

Kultura  25 

8. KUD "Šokadija" Bocanjevci Kultura  70 

9. Belkatalog- udruga za informatiku Tehnička kultura i informatika  10 

10. Radioklub "Belišće" Tehnička kultura i informatika  50 

11. Udruga dragovoljaca i veterana 

Domovinskog rata podružnica OBŽ-

a, ogranak Valpovo, Belišće, 

Bizovac, Petrijevci 

Udruge proistekle iz Domovinskog 

rata 

1700 

12. Udruga udovica poginulih hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata 

Valpovo, Belišće, Donji Miholjac, 

Bizovac, Petrijevci 

Udruge proistekle iz Domovinskog 

rata 

53 

13. Udruga roditelja poginulih branitelja Udruge proistekle iz Domovinskog 29 
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OBŽ, podružnica Valpovo rata 

14. UHDDR, Gradski ogranak Belišće Udruge proistekle iz Domovinskog 

rata 

120 

15. Udruga HVIDR-a Udruge proistekle iz Domovinskog 

rata 

78 

16. Regionalni savez udruga invalida Zdravlje i socijalno-humanitarna 

zaštita 

20 

17. Udruga invalida rada i osoba s 

invaliditetom Belišća i Valpova 

Zdravlje i socijalno-humanitarna 

zaštita 

157 

18. Matica umirovljenika grada Belišća Zdravlje i socijalno-humanitarna 

zaštita 

650 

19. Udruga sv. Vinka Paulskog, 

Konferencija sv. Josipa Radnika, 

Belišće 

Zdravlje i socijalno humanitarna 

zaštita 

10 

20. Udruga djece i mladih s poteškoćama 

u razvoju "Zvono" 

Zdravlje i socijalno humanitarna 

zaštita 

50 

21. Udruga liječenih alkoholičara 

Valpovštine 

Zdravlje i socijalno humanitarna 

zaštita 

26 

22. Klub pustolovnih sportova "Baraber 

Extreme Team" 

Sport 74 

23. Kuglački klub "Belišće" Sport 28 

24. Udruga umirovljenika i starijih osoba Zdravlje i socijalno humanitarna 

zaštita 

110 

25. Udruga za uzgoj i zaštitu malih 

životinja 

Očuvanje okoliša 26 

26. Kinološko društvo "Belišće" Očuvanje okoliša 32 

 27. Lovačko društvo "Vepar" Očuvanje okoliša 61 

28. Udruga pčelara "Valpovština" Očuvanje okoliša 127 

29. Centar mladih "Belišće" Djeca i mladi 30 
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30. Društvo "Naša djeca" Belišće Djeca i mladi 100 

31. Udruga računovođa i financijskih 

djelatnika Valpovštine 

Tehnička kultura i informatika 163 

32. Udruga za kreativni razvoj i 

informiranje Valpovština info 

Tehnička kultura i informatika 45 

33. Udruga za dijalog i nenasilje Djeca i mladi 38 

35. Belnet- mreža udruga grada Belišća Ljudska prava i slobode 15 

36. Amatersko kazalište "Belišće" Kultura 70 

37. Autoklub "Valpovo" Tehnička kultura i informatika 425 

38. Boćarski klub "Belišće" Sport 26 

39. DVD "Belišće" Zaštita i spašavanje 75 

40. DVD "Bistrinci" Zaštita i spašavanje 53 

41. DVD "Vinogradci" Zaštita i spašavanje 69 

42. DVD "Bocanjevci" Zaštita i spašavanje 181 

43. DVD "Tiborjanci" Zaštita i spašavanje 62 

44. DVD "Veliškovci" Zaštita i spašavanje 113 

45. DVD "Gat" Zaštita i spašavanje 57 

46. Ekološka udruga "Eko-Karašica" Očuvanje okoliša 15 

47. Gimnastički klub "Belišće" Sport 30 

48. Hrvatsko planinarsko društvo 

"Belišće" 

Sport 102 

49. Judo klub "Belišće" Sport 50 

50. Kajak klub "Belišće" Sport 98 

51. Košarkaški klub "Belišće" Sport 120 

52. Udruga mladih "Ne zaboravi" Djeca i mladi 20 

53. UŠR "Belišće" Sport 165 

54. UŠR "Podravac" Bistrinci Sport 153 



 

13 
 

55. UŠR "Virje" Gat Sport 62 

56. Zajednica tehničke kulture Valpovo- 

Belišće 

Tehnička kultura i informatika 1000 

57. Zavičajna udruga Ličana "Vila 

Velebita" 

Kultura 300 

58. Kuglački klub "Željezničar" Sport 14 

59. NK "Belišće" Belišće Sport 165 

60. NK "Croatia" Veliškovci Sport 98 

61. NK "Gat" Gat Sport 65 

62. NK "Hrvatski sokol" Bocanjevci Sport 32 

63. NK "Kitišanci" Kitišanci Sport 47 

64. NK "Mladost" Tiborjanci Sport 35 

65. NK "Podravac" Bistrinci Sport 124 

66. NK "Zrinski" Vinogradci Sport 29 

67. Odbojkaški klub "Belišće" Sport 103 

68. Rukometni klub "Belišće" Sport 35 

69. Sambo klub "Belišće" Sport 52 

70. Streljačko društvo "Stjepan 

Petnjarić" 

Sport 73 

71. Šahovski klub "Belišće" Sport 22 

72. Športsko društvo gluhih "Belišće" Sport 20 

73. Teniski klub  "Belišće" Sport 83 

74. Udruga Roma grada Belišća-

Valpovštine 

Zdravlje i socijalno-humanitarna 

zaštita 

460 

75. Udruga Romkinja "Kašmir" Očuvanje okoliša 5 
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Struktura financiranja programa udruga za djecu iz Proračuna grada u 2015. godini 

Redni 

broj 
Naziv udruge Program/ programske aktivnosti 

Odobreni iznos iz 

Proračuna 

  1.    KUD "Šokadija" Bocanjevci 
Kulturno-umjetnički amaterizam 

Gostovanje u Međugorju 

10.000,00 kn

5.000,00 kn

2. 
Udruga za kulturu i umjetnost 

"ZUM" 
Fotomaraton 2015. 

 1.500,00 kn

3. 
Udruga za kulturu i umjetnost 

"ZUM" 
Vlak kulture 

1.500,00 kn

4. Moto klub 2 grada Motoristi za zajednicu  3.000,00 kn

5. 
Crkveno pjevačko društvo 

"MIR" 
Pjesmom promoviramo nas grad 

45.000,00 kn 

 6. 
KUD "Ante Evetović Miroljub" 

Veliškovci, Gat i Tiborjanci 
Tri su sela dika našeg kraja 

  10.000,00 kn

7. Udruga "Kotličari" Belfest žlica food   5.000,00 kn

8. 
Udruga za djecu i mlade s 

poteškoćama u razvoju "Zvono" 

Festival Zvoni zvono 

Djelovanje Lokalnog 

volonterskog centra 

  6.000,00 kn

  3.000,00 kn 

9. "Baraber extreme team" Belišće Regata Belišće-Aljmaš   5.000,00 kn

10. Društvo "Naša djeca" Belišće S djecom i za djecu   8.000,00 kn

11. Centar mladih "Belišće" Centar za mlade   4.000,00 kn

12. 
Udruga za dijalog i nenasilje 

Valpovštine 
Spajalica 

4.000,00 kn

13. 

Likovna udruga Bel-art, 

Osnovna škola Ivana 

Kukuljevića i Dječji vrtić 

"Maslačak" 

Mala ruka – velika slika 

1.000,00 kn

14. Likovna udruga Bel-art Belišće kroz četiri godišnja doba 3.000,00 kn
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15. 

ŽNK "Slavonka" Sudjelovanje na Svjetskom 

prvenstvu u nogotenisu u 

Rumunjskoj 

1.000,00 kn

16. 
Zajednica tehničke kulture 

Valpovo-Belišće Redovita djelatnost 30.000,00 kn

17. 

 

Zajednica športskih udruga grada 

Belišća 

Redovita djelatnost 1.950.000,00 kn

18. 
 Zajednica športskih udruga 

grada Belišća Škola plivanja 20.000,00 kn

19. 
Steljačko društvo "Stjepan 

Petnjarić" Razvoj streljaštva 10.000,00 kn

20. 

Odbojkaški klub "Belišće" Sudjelovanje na dvama državnim 

prvenstvima u Rovinju 

Božićni međunarodni turnir 

Belišće 2015. 

  6.000,00 kn

5.000,00 kn

21. 
 

Sambo klub "Belišće" 
Belišće sambo open 2015. 

Sambo državnov prvenstvo 

13.000,00 kn

9.000,00 kn

22. Košarkaški klub "Belišće" 

Obilježavanje 40 godina Kluba 

Organizacija Streetball 

natjecanja 

4.000,00 kn

1.000,00 kn

23. NK "Belišće" Belišće 
Sudjelovanje na turniru u 

Benkovcu     8.750,00 kn

24. NK "Kitišanci" Kitišanci Nabava nogometnih lopti 
1.137,00 kn

25. Odbojkaški klub "Belišće" 
Sudjelovanje na dvama državnim 

prvenstvima u Rovinju 

 6.000,00 kn

26. Udruga Romkinja "Kašmir" Projekt "Otvorena učionica" 4.000,00 kn
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Ukupno 2.183.887,00

 

 

Proračun grada Belišća za 
2015. godinu 

Postotak pokrivenosti 
programa za djecu 

 

40.327.835,00 kn 5.41% 
 

 

Većina udruga radi i djeluje u vlastitom prostoru koji im je Grad dao na korištenje bez 

naknade, a Grad snosi i troškove režija. Projekti udruga financiraju se putem Natječaja o 

javnim potrebama Grada ili na osnovi pismenih incijativa udruga za čije se programe/ 

projekte smatra da su od značaja za lokalnu sredinu. 

 

Sudjelovanje djece u aktivnostima i akcijama s djecom i za djecu u gradu 

Naziv programa/akcije 
Uključene udruge/ustanove u 

program/aktivnost/projekt 
Opis programa/aktivnosti/projekta

Dječji maskenbal  

Društvo "Naša djeca", Dječji 

vrtić "Maslačak" Belišće, OŠ 

Ivana Kukuljevića Belišće, Grad 

Belišće, Turistička zajednica 

grada Belišća 

Karnevalska povorka kreće od 

središta grada do nastavno-sportske 

dvorane gdje se održava prigodni 

program. Nagrađuju se najljepše 

skupne i pojedinačne maske. 
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Međunarodni dan civilne zaštite 

Stožer za zaštitu i spašavanje 

grada Belišća, Područni ured 

Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje iz Osijeka 

Prezentacija rada i opreme 

Vatrogasne zajednice grada 

Belišća, Policijsko postaje Belišće, 

Gradsko društvo Crvenog križa 

Valpovo, Hrvatske gorske službe 

spašavanja- Stanice Osijek i 

Državne uprave za zaštitu i 

spašavanje. Učenici OŠ Ivana 

Kukuljevića Belišće i polaznici 

Dječjeg vrtića "Maslačak" Belišće 

educirali su se o načinima zaštite i 

spašavanja ljudi i imovine u slučaju 

pojave katastrofe ili nesreće. 

Manifestacija „Uskrs u Belišću“ 

 

Grad Belišće, Turistička 

zajednica grada Belišća 

Tradicionalna manifestacija u 

povodu blagdana Uskrsa. Izlagači 

izlažu slastice, rukotvorine i 

proizvode vezane uz obilježavanje 

uskrsnih blagdana. 

Uskrsna radionica 

 

Gradska knjižnica i čitaonica 

Belišće 

Radionica namijenjena učenicima 

Osnovne škole Ivana Kukuljevića. 

Na radionici su učenici izrađivali 

posudice za olovke u obliku zečića.

"Gnijezdo s 1000 pisanica" 

 

Grad Belišće, Turistička 

zajednica grada Belišća 

Tradicionalna manifestacija 

"Gnijezdo s 1000 pisanica" kojom 

gradonačelnik s djecom otkiva 

veliko gnijezdo s pisanicama. 

Likovna radionica u Dječjem 

vrtiću „Maslačak“   

 

 

 

Likovna udruga "BEL-ART", tri 

odgojne skupine matičnog vrtića 

i odgojiteljice 

 

Upoznavanje novih tehnika i 

materijala za likovni izričaj. Djeca 

su pastelama i drvenim bojicama 

crtala Palaču Gutmann, most na 

Dravi, Vodotoranj, Dom kulture – 

Sigmund Romberg, fontanu na 

gradskom trgu i sl. 
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Noć knjige 

 

Gradska knjižnica i čitaonica 

Belišće 

Manifestacija koja se održava u 

belišćanskoj knjižnici. 

18. Susret vatrogasne djece i 

mladeži 

 

DVD Belišće Natjecanje se održava u sklopu 

programa proslave Dana grada 

Belišća, sudjeluje 44 ekipe i izvodi 

se u kategorijama djeca ženska, 

djeca muška, mladež ženska i 

mladež muška. 

Radionica „Grade sretan ti 

rođendan“  

Članovi Dječjeg vijeća grada 

Belišća 

Članovi Dječjeg vijeća  izrađivali 

su čestitke rodnome gradu za 

rođendan. 

Proljetni koncert klavirskog 

odjela 

 

Glazbena škola Valpovo-Belišće, 

Grad Belišće 

Koncert učenika Glazbene škole 

povodom obilježavanja Dana 

grada. 

Koncert solista i zborova 

 

Glazbena škola Valpovo-Belišće, 

Grad Belišće, CPD MIR 

Koncert  na kojem su nastupili 

najbolji učenici Glazbene škole 

Valpovo-Belišće, Pjevački zbor 

Srednje škole Valpovo i CPD 

MIR,a povodom obilježavanja 

Dana grada. 

Mome gradu s ljubavlju 

 

Dječji vrtić "Maslačak", Društvo 

"Naša djeca" Belišće 

 

Prigodni program povodom Dana 

grada na kojem su sudjelovali 

polaznici Dječjeg vrtića. 

Predstavljanje slikovnice "Tajna"

 

Gradska knjižnica i čitaonica 

Belišće 

Književni susret s autorima 

slikovnice, a kojoj su prisustvovali 

učenici Osnovne škole Ivana 

Kukuljevića. 

7. Festival "Zvoni zvono" 

 

Udruga djece i mladih s 

poteškoćama u razvoju "Zvono"

Festival koji se održava u sklopu 

akcije "Hrvatska volontira", 

sudjelovalo je oko 250 djece 

predškolske i školske dobi. 
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Humanitarna biciklijada   Lions klub "Kuna" Osijek i 

Udruga za rekreativni 

biciklizam „Kotrljaneri“ Osijek 

Utrka je bila organizirana za 

Udrugu "Zvono" u svrhu doniranja 

prilagođene trake za trčanje i 

hodanje za djecu s poteškoćama u 

razvoju. 

Dani tehnike 2015. 

 

Zajednica tehničke kulture 

Valpovo-Belišće 

Prezentacija aktivnosti Zajednice 

tehničke kulture, udruga i 

radionica. 

Dani otvorenih vrata udruge 

"Zvono"   

Udruga "Zvono", Klub mladih 

"Garaža" 

 

Organizirane su razne kreativne 

radionice u kojima su mogli 

sudjelovati i građani te se upoznati 

s različitim društveno korisnim 

projektima i programima, ali i 

mogućnostima volontiranja u 

udrugama. 

Belišćanski dječji festival 

"Vedrofon" 

 

 

 

Grad Belišće, Turistička 

zajednica grada Belišća 

 

  

Dječji festival na kojem je 

sudjelovalo 10 dječjih zborova s 

oko 350 djece. Festival je pokrenut 

kako bi se oživjela i promovirala 

dječja festivalska pjesma, glazbeno 

stvaralaštvo i druženje djece iz svih 

krajeva Hrvatske. Najuspješnijim i 

najboljim zborovima dodijeljene su 

i nagrade, Belišćanski listići. 

Završna svečanost polaznika 

male škole 

 

Društvo "Naša djeca", Dječji 

vrtić "Maslačak" 

Društvo "Naša djeca" Belišće 

darivalo je polaznike malih škola u 

Belišću i Veliškovcima.  Održane 

su završne svečanosti na kojima su 

djeca pokazala roditeljima što su 

naučili u vrtiću i kako su spremni 

za školu. 
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Književni susret s Jelenom 

Pervan 

 

Gradska knjižnica i čitaonica Književni susret s autoricom 

slikovnica za predškolc i učenike 

nižih razreda. 

Cvjetni korzo 

 

Društvo "Naša djeca" 

Belišće,Turistička zajednica 

Belišće, Grad Belišće 

Tradicionalna manifestacija kojom 

se obilježava kraj školske godine i 

dolazak ljeta. Sudjeluju učenici 

nižih razreda Osnovne škole Ivana 

Kukuljevića, djeca Dječjeg vrtića 

"Maslačak" i  Dječjeg vrtića "Moj 

Bambi". Po prvi puta na Cvjetnom 

korzu su nastupile i Belišćanske 

mažoretkinje. 

Strip radionica 

 

Klub mladih Garaža Radionica savladavanja umijeća 

crtanja stripa. 

Streetball Belišće 2015. 

 

Košarkaški klub "Belišće", Grad 

Belišće, Savjet mladih grada 

Belišća 

Ulično natjecanje u košarci na 

kojem sudjeluju djeca i mladi. 

Gradsko vatrogasno natjecanje 

VZG-a Belišće 

 

Vatrogasna zajednica grada 

Belišća, 

Vatrogasno natjecanja u 

Vinogradcima na kojem je 

nastupilo 26 ekipa u 7 kategorija. 

Mladež DVD-a Belišće u 

vatrogasnom kampu u Fažani 

 

Vatrogasna zajednica grada 

Belišća, DVD Belišće 

Sedam pripadnika mladeži i 2 

voditelja iz DVD- a Belišće 

sudjelovali su u Kampu u Fažani. 

Lavanda radionica 

 

Gradska knjižnica i čitaonica 

Belišće 

Radionica izrade vrećica s 

lavandom namijenjena 

osnovnoškolcima. 

Dječji tjedan 

"Odrasli, čujte i nas" 

 

Društvo "Naša djeca" Belišće Polaznici dječjeg vrtića i učenici 

nižih razreda Osnovne škole crtaju 

kredama po pločniku. 
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Dječji tjedan 

Izložba dječjih radova 

"Želim živjeti u miru!" 

 

 Društvo "Naša djeca" Belišće Izložba dječjih radova priređena je 

u predvorju Gradske uprave. 

Dječji tjedan 

"Šareni  svijet Balončice 

pričopričalice" 

 

 Društvo "Naša djeca" Belišće, 

Dječji vrtić "Maslačak" 

Predstava namijenjena polaznicima 

vrtića i nižih razred Osnovne škole 

Ivana Kukuljevića. 

Dječji tjedan 

"Djeca djeci" 

 

 Društvo "Naša djeca" Belišće, 

Dječji vrtić "Maslačak" 

Posjet učenika 4. c i 4.d razreda 

vrtiću. 

Dječji tjedan 

Gledanje filma Maša i medvjed 

 

Društvo "Naša djeca" Belišće, 

Gradska knjižnica i čitaonica 

Belišće 

Prikazivanje crtanog film aza 

učenike Osnovne škole Ivana 

Kukuljevića. 

Dječji tjedan 

"Želim postati vatrogasac!" 

 

Društvo "Naša djeca" Belišće Prikaz vatrogasnih vježbi na 

školskom igralištu. 

Dan igara u Belišću 

 

Društvo "Naša djeca" Belišće, 

Dječji vrtić "Maslačak", 

Osnovna škola Ivana 

Kukuljevića Belišće 

Tradicionalna manifestacija na 

kojoj sudjeluju polaznici Dječjeg 

vrtića "Maslačak" i nižih razreda 

Osnovne škole Ivana Kukuljevića. 

Danom se  igara nastoje oživjeti 

zaboravljene igre. 
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9. Festival bundeva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udruga djece i mladih s 

poteškoćama u razvoju "Zvono", 

Turistička zajednica grada 

Belišća 

Tradicionalni festival koji se 

održava svake godine i traje dva 

dana. Prvi je dan bio namijenjen 

rezbarenju bundeva, a u večernjim 

je satima organizirana modna 

revija, nastup plesne skupine Shine 

i žonglera. Drugog je dana održan 

sajam na kojem su izlagači 

prezentirali i prodavali svoje 

proizvode. 

Jesenska radionica 

  

 

Gradska knjižnica i čitaonica 

Belišće 

Radionica na kojoj su djeca 

izrađivala stabla od starih cd-ova, 

salveta, filca i grančica drveta. 

Međunarodno natjecanje 

aviomodelara Belišće indoor 

open 2015. 

 

Zajednica tehničke kulture 

Valpovo-Belišće, Aero klub 

Belišće 

Osmo natjecanje Finala kupa 

Hrvatske u dužini leta modela 

aviona F1N i F1N-150 koje je 

ujedno i međunarodnog karaktera. 

Radionice za djecu u sklopu 

projekta „Mi svijetlimo" 

 

Udruga "Zvono", djelatnice 

Glazbene škole 

Nastavljen je ciklus pripremnih 

glazbenih, likovnih, plesnih i 

dramskih radionica za djecu 

kandidate koja će pripremati 

scenski nastup u sklopu projekta 

"Mi svijetlimo" koji provodi 

Udruga "Zvono". 

Advent u Belišću 

Otvorenje klizališta i 

manifestacije  

Grad Belišće, Turistička 

zajednica grada Belišća 

Svečani program u sklopu kojeg su 

nastupile mažoretkinje grada 

Belišća i članice Klizačko-

koturaljkaškog kluba "Medveščak" 

iz Zagreba. 
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Advent u Belišću 

Nastup CPD-a MIR 

 

Grad Belišće, Turistička 

zajednica grada Belišća 

Čalnovi zbora izveli su prigodne 

adventske i božićne pjesme. Dok su 

na klizalištu klizala djeca kojima su 

pomagale animatorice. 

Turnir "Sportom protiv ovisnosti 

2015." 

 

Centar mladih Belišće Turnir u malom nogometu na koje 

je sudjelovalo 28 ekipa, 170 igrača 

uzrasta od 10 do 29 godina. 

Predstava "Božićna priča" 

 

Grad Belišće, Turistička 

zajednica grada Belišća, Centar 

za kulturu Sigmund Romberg 

Predstava Dječjeg kazališta Branko 

Mihaljević iz Osijeka za djecu. 

Božićni koncert Glazbene škole 

 

Centar za kulturu Sigmund 

Romberg, Glazbena škola 

Valpovo-Belišće 

Koncert učenika Glazbene škole 

Valpovo-Belišće. 

Darivanje Djeda Božićnjaka 

 

Grad belišće, Turistička 

zajednica grada Belišća 

Darivanje djece Belišća povodom 

nadolazećih blagdana. 

Dani dječje radosti 

 

 

Društvo "Naša djeca" Belišće 

 

 

Društvo "Naša djeca" Belišće 

tijekom cijelog prosinca organizira 

različite aktivnosti kojima nastoje 

razveseliti najmlađe sugrađane. 
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Dodjela javnih priznanja i nagrada od strane Grada udrugama za djecu ili njihovim 

članovima u 2015. godini 

Dodjelitelj Primatelj 

Vrsta priznanja (naziv) 

Godišnja (redovita) 

nagrada/ priznanje/ 

povelja/ pohvala 

Povremene 

nagrade/ 

priznanja/ 

povelje/ pohvale 

Grad Belišće Karmen Soldo 

 

Plaketa "Grb grada 

Belišća" 

- za izuzetna ostvarenja i 

doprinos razvoju 

društvenog života za djecu 

i mlade na području grada  

Grada 

 

Lokalni volonterski 

centar Zvono, 

Udruga Zvono i Grad 

Belišće 

Hrvoje Sekulić  Nagrada volonter 

godine  

 

Lokalni volonterski 

centar Zvono, 

Udruga Zvono i Grad 

Belišće 

Dječji vrtić 

"Maslačak" 

 Kategorija 

primjera dobre 

prakse za 

uključivanje 

volontera u rad 

organizacije 

 

 

Udruga "Zvono" dobitnica je volonterske nagrade Volonterskog centra Osijek za inkluzivni 

volonterski program "Volunteer New Deal".  
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Programsko područje 4 

DIJETE U SIGURNOM I ZDRAVOM GRADU 

 

Programi vezani za zdrav okoliš, čist zrak, zdravu i pitku vodu, te ekološke aktivnosti u 

kojima sudjeluju djeca a provode se na području našega grada 

Program/akcija/

aktivnost 
Naziv programa/akcije/ aktivnosti 

Postignuti rezultati programa/akcije/ 

aktivnosti 

 

 

 

 

 

 

Kontinuirani 

programi 

 

 

 

 

"Volim Belišće- ali čisto", u sklopu 

akcije na razini države "Zelena 

čistka- jedan dan za čisti okoliš" 

 

 

 

 

 

Prikupljanje starog papira u 

Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića i 

Dječjem vrtiću "Maslačak" 

 

Prikupljanje plastične ambalaže i 

baterija 

 

Organko spremnik u vrtiću 

 

 

 

 

GLOBE grupa Osnovne škole Ivana 

Kukuljevića 

 

Tradicionalna akcija u organizaciji 

Turističke zajednice grada Belišća 

koja promovira podizanje svijesti o 

stvaranju i načinu odlaganja otpada. 

U akciju se uključuju polaznici 

vrtića, osnovne škole, mladi, udruge i 

ustanove. Tom se akcijom stječe 

navika čuvanja prirode i okoliša. 

 

Redovita akcija učenika Osnovne 

škole Ivana Kukuljevića koja se 

odvija tijekom cijele školske godine. 

 

Redovita akcija polaznika Dječjeg 

vrtića "Maslačak" 

 

Radionica Dječjeg vrtića "Maslačak" 

i tvrtke EM-TEHNOLOGIJE. U 

vrtiću se nalaze 4 spremnika za 

zbrinjavanje bio otpada 

 

GLOBE grupa broji 5 članova koji 

rade Globe mjerenja i opažanja u 

okolišu tijekom cijele godine na 

području ATMOSFERE, VODE, 

TLA I FENOLOGIJE. Glavni je cilj 
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podizanje ekološke svijesti i brige za 

okoliš. 

  

 

 

Ekološke 

aktivnosti 

Humanitarna akcija Plastičnim 

čepovima do skupih lijekova 

 

 

Obilježavanje Dana planete Zemlje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green day - Zeleni dan 

 

 

Učenici iz skupine "Junaci, a ne nešto 

drugo" uključili su se u akciju 

sakupljanja plastičnih čepova radi 

pomoći u kupnji skupih lijekova 

 

Lokalni volonterski centar Zvono 

održao je s udrugom EKO-

KARAŠICA i Mrežom udruga grada 

Belišća BELNET obilejžavanje Dana 

planete. U sklopu akcije održano je 

predavanje o vodi za učenike 

osnovnih škola iz Valpova i Belišća te 

volonterska akcija skupljanja starih 

grana, čišćenja okoliša. 

 

Projekt u kojem su sudjelovali 

učenici Osnovne škole Ivana 

Kukuljevića  kojim se podiže 

ekološka svijest kod učenika. 

 

 

Kontinuirani programi i aktivnosti koji se provode a odnose se na suzbijanje nasilja među 

mladima, ovisnostima o cigaretama, drogi, alkoholu i sl. 

Program/akcija/

aktivnost 
Naziv programa/akcije/aktivnosti 

Postignuti rezultati 

programa/akcija/aktivnosti 

 

Kontinuirani 

programi 

 

"Sportom protiv ovisnosti 2015" - 

malonogometni turnir  

 

Tradicionalni malonogometni turnir 

za djecu do 18 godina, u organizaciji 

Centra mladih Belišće, a koji se 

održava u sklopu Mjeseca borbe 



 

27 
 

protiv ovisnosti. 

 

Aktivnosti 

 

Dan ružičastih majica 

 

 

 

Akcija podjele reflektirajućih 

prsluka i svjetala 

 

 

 

Čovječe, ne korumpiraj se! 

 

 

 

 

Dijalog "Mladi-kreatori vlastite 

budućnosti" 

 

 

Program prevencije vršnjačkog 

nasilja koji je u Belišću obilježen 

prigodnom podjelom letaka. 

 

Projekt održan u organizaciji Vijeća 

za prevenciju i Policijske postaje 

Belišće. Tom su prigodom dijelili 

reflektirajuće prsluke i svjetla s 

ciljem promicanja sigurnije vožnje.      

 

Aktivnost učenika skupine "Junaci, a 

ne nešto drugo" Osnovne škole Ivana 

Kukuljeivća kojom se obilježio 

Međunarodni dan borbe protiv 

korupcije 8. prosinca. 

 

Dijalog namijenjen mladima s 

područja grada Belišća, Valpova i 

Donjeg Miholjca u organizaciji 

Savjeta mladih Osječko-baranjske 

županije. 

 

Obilježavanje Međunarodnog dana volontera i Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 

Lokalni volonterski centar Zvono, Udruga "Zvono" i Grad Belišće organizirali su tjedan 

aktivnosti povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera i Međunarodnog dana osoba 

s invaliditetom. U sklopu programa održane su radionice, predavanja te projekcija filmova na 

temu volonterizma i osoba s invaliditetom.  

 

Završena izgradnja biciklističke staze 

Simboličnom biciklijadom od Gradske uprave grada Belišća do Spomenika poginulim 

pripadnicima 107. brigade HV-a obilježio se završetak izgradnje biciklističke staze s javnom 
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rasvjetom koja je realizirana u okviru projekta BICBC – Izgradnja biciklističke infrastrukture 

na području  Dunav-Drava.  

Edukacija "Biti volonter" 

Lokalni volonterski centar Zvono održao je edukaciju "Biti volonter" i pripremnu radionicu za 

volontere "Karakteristike osoba s intelektualnim teškoćama" u Orahovici i Požegi. Edukaciju 

su održali i u mjesnom centru Zvono. Tijekom edukacije sudionicima su predstavljene 

aktivnosti projekta "Puzzle", ali i mogućnosti uključivanja volontera u projektne aktivnosti.   
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Programsko područje 5 

                                                   ZDRAVLJE DJECE 

 

- Pedijatrijska ambulanta u Belišću otvorena je krajem 2011. godine. Radi svakodnevno, a 

vodi ju Danijel  Kardoš, dr. med., specijalist-pedijatar uz pomoć jedne medicinske sestre. 

- U Dječjem vrtiću "Maslačak" provodi se aktivnost Zdravstvenog savjetovališta zasnovanog 

na predavanjima te grupnim i individualnim razgovorima roditelja i odgojitelja radi 

unapređivanja zdravstvenog statusa djece. Kao vanjski suradnik pomaže pedijatar Danijel 

Kardoš. 

- Dječji vrtić surađuje s Ordinacijom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju  te organizira 

preventivni pregled donjih ekstremiteta i stopala djece vrtićkih skupina (Iz Godišnjeg izvješća 

o odgojno-obrazovnom radu Dječjeg vrtića "Maslačak" Belišće za pedagošku 2014./2015. 

godinu) 

- U Dječjem vrtiću "Maslačak" održan je roditeljski sastanak s temom "Dječja astma" na 

kojem je gost-predavač bio Zlatko Mandić, spec. pedijatar  

- U sklopu 8. tjedna psihologije u Hrvatskoj u Dječjem je vrtiću održano predavanje magistre 

psihologije Marije Majdenić pod nazivom "Cjeloviti razvoj djece rane i predškolske dobi- što 

i kako?"  

- U vrtiću se s članovima Gradskog društva Crvenog križa Valpovo održavaju edukativne 

radionice za polaznike starijih vrtićkih skupina,a povodom Međunarodnog dana Crvenog 

križa.  

- Gradska knjižnica i čitaonica Belišće organizirala je prikupljanje knjiga za najmlađe te 50-ak 

prikupljenih slikovnica poklonila Pedijatrijskoj ambulanti.  

- Klub mladih Garaža organizirao je debatu na temu cijepljenja djece – (izbor ili ne?)  
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Programsko područje 6 

 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE 

 

Dječji vrtić "Maslačak" 

Dječji je vrtić institucijski oblik odgoja i obrazovanja djece, od ranog djetinjstva do polaska u 

školu, koji za cilj ima osigurati uvjete za njihov što kvalitetniji rast i razvoj. Ono što ova 

ustanova svakodnevno radi zasniva se na sljedećim ključnim riječima koje ukazuju na 

određena stanja, aktivnosti i procese, a to su: ljubav - temeljna emocija i pozitivna snaga 

kojom se prima, pomaže, prati i ispraća djecu u novo okruženje, a to je škola. Svjesni kako 

nema potpuno sigurnog okruženja, tjelesna, zdravstvena i emocionalna sigurnost sastavnica su 

i prioritet svih vrtićkih planiranih programskih i slobodnih aktivnosti. Upoznavanje djece, 

njihovih razvojnih potreba, interesa i mogućnosti, osnovna je zadaća svih odgojno-obrazovnih 

aktivnosti s namjerom njihovog prepoznavanja, poticanja, razumijevanja i prihvaćanja. 

Praćenje tjelesnog rasta i razvoja, govornih, emocionalnih, socijalnih i stvaralačkih 

sposobnosti, kroz kvalitetu međuljudskih odnosa i primjerene materijalne i sadržajne poticaje, 

pokazatelji su važnosti ovog životnog razdoblja za daljnji razvoj i kvalitetu života danas 

djeteta, a sutra odrasle osobe. Učenje kroz igru o sebi, drugima i svijetu koji nas okružuje, 

kroz životno-radno-praktične i spoznajno-kreativne aktivnosti ima ključno mjesto u vrtićkom 

odgojno-obrazovnom radu. Suradnja članova odgojiteljskog tima, te suradnja roditelja i 

odgojitelja kroz partnerske odnose, ključ su ostvarenja postavljenih ciljeva koji govore o 

zdravom, sretnom i zadovoljnom djetetu tijekom njegovog boravka u ovoj ustanovi.     

- Dječji vrtić "Maslačak" organizacijski čine matični vrtić u Belišću (7 odgojnih skupina, 147 

djece), područni vrtić u Bizovcu (2 odgojne skupine, 36 djece) i područni vrtić u Petrijevcima 

(1 odgojna skupina, 23 djece). 

- Programi: jaslički program - primarni program za djecu od 12 mjeseci do 3. godine života, 

vrtićki program - primarni program za djecu od 3. godine do polaska u osnovnu školu, 

poludnevni program u trajanju od 5 sati, kraći program predškole u trajanju od 250 sati za 

djecu koja nisu bila uključena u navedene vrtićke programe, a školski su obveznici u tekućoj 

školskoj godini, igraonica – program članica Društva "Naša djeca" Belišće koji se izvodi u 

prostoru matičnog vrtića svake subote i namijenjen je djeci od 4. do 6. godine života. 

- Na razini matičnog vrtića provode se kraći programi ranog učenja engleskog jezika, 

glazbene igraonice, univerzalnog sportskog sata i program dramske igraonice, u područnom 
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vrtiću u Bizovcu sva su djeca uključena u program tradicijske pjesme i običaja i rano učenje 

engleskog jezika dok su u područnom vrtiću u Petrijevcima uključena u program ranog učenja 

engleskog jezika.   

- Na razini ustanove zabilježeno je 20 djece s određenim poteškoćama u razvoju, a to su: 

govorne poteškoće, problemi sluha, problemi vida, socio-emocionalne poteškoće od koji su 

neke posljedica rastave roditelja, poteškoće iz autističnog spektra i porast alergijskih 

poteškoća vezanih uz konzumaciju pojedinih namirnica. 

- Grad Belišće, u okviru socijalnog programa, sudjeluje u pokriću troškova vrtića za djecu 

socijalno ugroženih obitelji, za drugo i treće dijete i za djecu 100% invalida. Za treće i svako 

naredno dijete roditelji su oslobođeni plaćanja programa bez obzira na visinu prihoda po članu 

domaćinstva. Ako je jedan od roditelja ili oba 100% invalidi, bez obzira na vrstu invalidnosti, 

plaća 50% od cijene izabranog programa. Samohrani roditelji za prvo i drugo dijete upisano u 

vrtić plaćaju 70% od cijene udjela roditelja. 

- U pripremi jelovnika vodilo se uputama priručnika "Prehrambeni standard za planiranje 

prehrane djece u dječjim vrtićima- jelovnici i normativi" - osnovni dokument za pripremu 

obroka u predškolskim ustanovama. Za djecu s posebnim potrebama, obroci se dogovaraju u 

suradnji s roditeljima i prema preporuci liječnika. Jelovnik se sastoji od triju obroka, doručka, 

užine i ručka. Početkom godine počelo se s provođenjem mjera i postupaka u sklopu 

provođenja mjera HACCP-a na razini matičnog vrtića koji ima glavnu kuhinju. 

- Po pitanju zdravstvene prevencije, stručna se pomoć ostvaruje kroz suradnju s Domom 

zdravlja Valpovo-Belišće, nadzorom sanitarne inspektorice iz Valpova, Zavodom za javno 

zdravstvo Osijek, stomatološkim ordinacijama u Belišću, Bizovcu i Petrijevcima, tvrtkom 

Sanitacija d. d. Osijek, a po potrebi i sa stručnjacima KBC-a Osijek. 

- Kroz pedagošku godinu obilježeni su: Hrvatski olimpijski dan, Dan volontera, Dan igara, 

međunarodni dan Crvenog križa, Dan svjetskih jezika, Dan glazbe, Dan starijih osoba, Dječji 

tjedan, Dani kruha, Jesenske svečanosti, Dan jabuka, Međunarodni dan štednje, Svjetski dan 

mira, Advent, Florijanovo, Međunarodni dan civilne zaštute, Dan očeva, Majčjin dan, Uskrs, 

Dan slagalica, Međunarodni dan muzeja, Međunarodni dan kazališta, Svjtski dan voda, 

Svjetski dan zdravlja, Dan planeta Zemlje, Volim Blišće, ali čisto, Dani tehnike, Dan grada 

Belišća i općina Bizovac i Petrijevci, Dan Europe, Međunarodni dan obitelji, Međunarodni 

dan biološke raznolikosti, Svjetski dan zaštite okoliša, 14. Olimpijski festival dječjih vrtića. 

- Tijekom pedagoške godine organizirani su skupni roditeljski sastanci, druženja djece, 

roditelja i odgojitelja kroz posjete obližnjim izletištima, Muzeju Valpovštine, Osijeku i 
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Kopačkom ritu. 

(Iz Godišnjeg izvješća o odgojno-obrazovnom radu Dječjeg vrtića "Maslačak" Belišće za 

pedagošku 2014./2015. godinu) 

- Na sjednici odgojiteljskog vijeća održana je kreativna radionica izrade lutaka kako bi se 

obogatio fond lutaka vrtića.  

- Polaznici programa predškole u pratnji svojih odgojiteljica posjetili su Gradsku knjižnicu i 

čitaonicu te su se upoznali s radom knjižnice, knjigama, a ravnateljica knjižnice pročitala im 

je slikovnicu.  

- Organiziran je projektni dan pod nazivom "Dan slagalica" u organizaciji Dječjeg vrtića i 

Udruge za kulturu i umjetnost ZUM. Djeca su slagali slagalice s motivima Belišća.          

- Povodom Dana planeta Zemlje, Dječji vrtić "Maslačak" Belišće organizirao je 22. travnja 

2016. godine tradicionalno druženje članova Izviđačkog odreda "Iovallios" Valpovo i 

polaznika starijih vrtićkih skupina i programa predškole.  

- Korisnici programa "Dnevni boravak za starije osobe grada Belišća" psojetili su Dječji vrtić 

u sklopu teme "Godine nisu važne".  

- Članovi Sambo kluba "Belišće" prezentirali su sambo sport polaznicima mlađe i starije 

vrtićke skupine te starije predškolske skupine  u sklopu projektne aktivnosti "Vježbajte sambo 

s nama". Cilj je ovog sportskog susreta nastavak dobre suradnje kluba i vrtića, poticanje 

bavljenja sportom i promocija sambo vještine.  

- Društvo "Naša djeca" organiziralo je igraonice za djecu u dobi od 4 do 6 godina koja ne 

pohađaju vrtić.  

 

Osnovna škola Ivana Kukuljevića Belišće 

- Školske godine 2014./2015. nastavu je pohađalo 811 učenika u 42 razredna odjela, od čega 

su 2 posebna odjela djece s teškoćama. 

- Razrednu nastavu pohađalo je 405 učenika raspoređenih u 21 razredni odjel dok predmetna 

nastava broji 406 učenika raspoređenih u 19 razrednih odjela i 2 posebna odjela djece s 

teškoćama (14 učenika) 

- Školska je knjižnica prva i najstarija knjižnica u Belišću i u svom fondu broji preko 7000 

knjiga, dvadesetak naslova časopisa za učenike i nastavnike, tridesetak DVD-a, nekoliko 

desetaka glazbenih CD-a i pedesetak videokazeta. Djelatnost je školske knjižnice sastavni dio 

odgojno-obrazovnog procesa te je izravno uključena u nastavni proces i učenje. U školskoj se 

knjižnici održavaju nastavni sati po Planu i programu u osnovnoj školi u svim razredima. U 

školskoj knjižnici učenici mogu razvijati svoju maštu i obogaćivati rječnik čitajući i 
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sudjelujući u raznim aktivnostima i radionicama. Održavaju se integrirani dani, integrirani 

sati, projektni dani, izložbe, promocije knjiga. 

- Organiziran je kulturno-jezični program pod nazivom "Meet the American Diplomat" 

("Upoznaj američkog diplomata"), u sklopu kojega je u belišćanskoj školi gostovao 

predstavnik američkog veleposlanstva. U programu je sudjelovalo 50 učenika sedmih i osmih 

razreda Matične škole iz Belišća i Područne škole iz Veliškovaca.  

- U Osnovnoj školi Darda održan je okrugli stol "Podrška romskoj populaciji u sustavu 

obrazovanja" kao završna svečanost projekta "Otvorena učionica". Tom prigodom 

predstavljene su provedene aktivnosti u Dardi, Belišću i Jagodnjaku, a u sklopu navedenog 

projekta koji je bio usmjeren  na ciljnu skupinu romske djece.  

- Učenici Osnovne škole sudjelovali su na 57. Županijskom natjecanju mladih tehničara 

Republike Hrvatske i 3. Smotri mladih poduzetnika te su osvojili izvanredne rezultate. 

- Učenici uključeni u GLOBE grupu provodili su različite aktivnosti.  

- U Gradskoj upravi grada Belišća održana je promocija četverogodišnjeg projekta "Dobro je 

činiti dobro" kojeg us provodili učenici sada 4. d razreda sa svojom učiteljicom. Cilj projekta 

bio je uvođenje učenika u građanski odgoj kroz volontiranje i humanitarni rad u školi i 

lokalnoj zajednici.  

- Obilježen je "GREEN DAY-ZELENI DAN" POVODOM Dana svetog Patrika. U projektu 

su sudjelovali učenici i nastavnici, a cilj je bio popularizirati tradicije zemalja engleskog 

govornog područja, ekološki osvijestiti učnike o potrebi recikliranja otpada te se pripremiti za 

dolazak proljeća.  

- Organizirana je podjela rabljenih udžbenika.  

- Prigodnim je programom obilježen Europski dan jezika. Program je obuhvaćao pjesmu, ples 

i gastronomska iznenađenja te je dvjestotinjak učenika predstavilo jezično bogatstvo Europe.  

- Osnovna je škola organizirala svčani doček prvašića te je tom prigodom u Centru za kulturu 

Sigmund Romberg gostovalo Dječje kazalište Branka Mihaljevića iz Osijeka s predstavom 

"Deveta ovčica". Osim toga, Društvo "Naša djeca" svim je prvašićima podijelilo prigodne   

- Učenici prvih razreda posjetili su Gradsku knjižnicu i čitaonicu Belišće te se upoznali s 

njezinim radom.  

- U glazbenoj školi u Belišću održan je seminar o muzikoterapiji ugledne vodeće glazbene 

terapeutistice. Na seminaru i radionicama sudjelovali su nastavnici Glazbene škole, Osnovne 

škole Ivana Kukuljevića.  

- U sklopu Mjeseca hrvatske knjige  provedena je akcija "Prvi puta u knjižnici" u sklopu koje 

su knjižnicu posjetili učenici iz osnovnih škola s područja Belišća i Valpova.  



 

34 
 

- Drugi razredi posjetili su središnju vatrogasnu postrojbu DVD-a Belišće, a učenici drugog 

razreda iz Veliškovaca posjetili su DVD Veliškovci.   

- Učenici 1. d razreda organizirali su božićnu radionicu u sklopu projekta "Dobro je činiti 

dobro".  

- Učenici su  tijekom škoslke godine provodili humanitarnu akciju "Plastičnim čepovima do 

skupih lijekova".  

- Zamjenik gradonačelnika sudjelovao je na svečanom ispraćaju maturanata Srednje škole 

Valpovo.  

- U organizaciji Savjeta mladih grada Belišća student Jurica Cvenić održao je predavanje o 

mobilnosti studenata.  

- Lokalni volonterski centar Zvono organizirao je besplatnu pomoć u učenju za učenike 

osnovnih škola.  

- Grad Belišće i prigradska naselja posjetila je prva organizirana grupa učenika na teresnkoj 

nastavi.. Više od 80 učenika iz Osnovne škole Draž svoju terensku nastavu odradilo na našem 

području.  

- U prosincu 2015. godine svečano je potpisano ukupno 53 ugovora za studentske stipendije. 

Temeljem toga Grad Belišće stipendira ukupno 25 studenata iznosom od 1000,00 kn mjesečno 

do kraja redovnog školovanja, a na prijedlog gradonačelnika dodijeljeno je još 28 stipendija u 

iznosu od 600,00 kn mjesečno na godinu dana.  
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Programsko područje 7 

 SOCIJALNA SKRB ZA DJECU 

 

- Gradonačelnik grada Belišća potpisao je dana 9. siječnja 2015. godine Ugovor o uvjetima i 

načinu osiguravanja financijskih sredstava za nastavak rada stručnog djelatnika za potrebe 

provedbe projekta "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici" s ravnateljicom Dječjeg doma 

Klasje, Mirandom Glavaš-Kul.  

- Gradonačelnik je potpisao ugovor s tvrtkom Panturist d. d. Osijek o subvencioniranju dijela 

cijene prijevoza redovnih učenika srednjih škola i redovnih studenata s područja grada Belišća 

do mjesta školovanja. Temeljem potpisanog ugovora učenici i studenti koristit će besplatni 

prijevoz GPP-a I. i II. zoni u Osijeku. 

- Sporazumom između Grada Belišća i Autoprometnog poduzeća d. d. iz Požege svi 

osnovnoškolci i srednjoškolci stekli su pravo na besplatnu vožnju gradskim autobusima. 

- Grad Belišće osigurao je 734.024 kn iz proračuna za nabavu udžbenika za sve 

osnovnoškolce s područja grada Belišća i prigradskih naselja. 

- Grad Belišće je u listopadu raspisao Natječaj za dodjelu novih stipendija. Odlukom 

gradonačelnika visina studentskih stipendija povećana je na 1000,00 kn mjesečno.  

- Grad potiče stopu prirodnog prirasta na taj način što roditeljima svakog novorođenog djeteta 

s prebivalištem na području grada, u trajanju od najmanje 12 mjeseci isplaćuje jednokratnu 

novčanu pomoć za nabavku opreme za novorođenčad. Gradonačelnik roditeljima upućuje 

čestitku. 

- Na 25. sjednici Gradskog vijeća donesena je odluka o povećanju novčane pomoći za 

novođenčad s 2.000,00 na 3.000,00 kn  

- U listopadu Zajednica športskih udruga grada Belišća dodijelila je 8 novih stipendija 

sportašima na temelju njihovog uspjeha, od kojih je 6 stipendija pripalo sportašima treće 

kategorije u iznosu od 300,00 kn mjesečno, a 2 stipendije primat će sportašice četvrte 

kategorije u iznosu od 200,00 kn mjesečno.  

- U Belišću je otvorena Socijalna samoposluga. Socijalna samoposluga projekt je Grada 

Belišća i Ministarstva socijalne politike i mladih, a provoditelj projekta je Matica 

umirovljenika grada Belišća, uz Partnera Centar za socijalnu skrb Valpovo i suradnika Udrugu 

svetog Vinka Paulskog, Konferencija svetog Josipa Radnika Belišće. Za ovaj projekt 

Ministarstvo je izdvojilo 170.000,00 kn, a Grad belišće 145.000,00 kn.  

- Članovi Centra mladih Belišće volontirali su u Socijalnoj samoposluzi.  

- Povodom božićnih blagdana Grad Belišće darovao je djecu u Belišću i prigradskim 
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naseljima prigodnim paketićima za što je u Proračunu izdvojeno 16.821,70 kn.  

- Zamjenik gradonačelnika u pratnji Djeda Božićnjaka posjetio je djecu u Gorici Valpovačkoj, 

Bocanjevcima, Vinogradcima iu romskom naselju te ih darivao božićnim paketićima.      

- Centar mladih Belišće predstavio novi projekt kojim će ponuditi djelotvornu pomoć 

udomiteljskim obiteljima i udomljenoj djeci. Projektom "Za osmijeh udomljene djece" 

promiče se udomiteljstvo kao zamjenska obitelj djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi te se 

želi unaprijediti kvaliteta podrške udomiteljima i djeci.  

- Zamjenica gradonačelnika i Djed Božićnjak posjetili su djecu u Bistirncima, Kitišancima, 

Veliškovcima, Gatu i Tiborjancima te ih darivali božićnim paketićima, a u znak zahvale djeca 

su pripremila prigodan program.  

- Zamjenik gradonačelnika posjetio je pet obitelji u potrebi te ih darivao prigodnim 

poklonima. 

- Gradonačelnik grada Belišća donio je odluku o isplati božićnice nezaposlenim osobama s 

prebivalištem na području grada Belišća u iznosu od 150,00 kn. Isplaćeno je ukupno 1339 

božićnica u ukupnom iznosu od 200.850,00 kn.  

- Grad je iz sredstava Proračuna financirao troškove prehrane za 108 učenika koja pohađaju 

Osnovnu školu Ivana Kukuljevića u Belišću i Osnovnu školu Matije Petra Katančića u 

Valpovu u iznosu od 84.947,00 kn. 

- Grad Belišće, u okviru socijalnog programa, sudjeluje u pokriću troškova vrtića za djecu 

socijalno ugroženih obitelji, za drugo i treće dijete i za djecu 100% invalida. Za treće i svako 

naredno dijete roditelji su oslobođeni plaćanja programa bez obzira na visinu prihoda po članu 

domaćinstva. 
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Programsko područje 8 

 KULTURA I SPORT DJECE I ZA DJECU 

 

KULTURA DJECE I ZA DJECU 

Grad Belišće - aktivnosti za djecu 

- U sklopu obilježavanja Dana grada održan je Proljetni koncert klavirskog odjela Glazbene 

škole Valpovo-Belišće.  

- U Velikoj vijećnici Gradske uprave održan je koncert solista i zborova povodom Dana grada 

Belišća.  Na koncertu su nastupili najbolji učenici Glazbene škole Valpovo-Belišće, Pjevački 

zbor Srednje škoel Valpovo i Crkveno-pjevački zbor MIR.  

- U organizaciji Grada Belišća, Centra za kulturu  Sigmund Romberg i Turističke zajednice 

grada Belišća održan je drugi Belišćanski dječji festival Vedrofon. Nastupilo je 14 zborova s 

oko 300 djece.  

- Održan je humanitarni klavirski koncert koji su organizirali Lions club Valpovo-Belišće, 

Grad Belišće i Centar za kulturu Sigmund Romberg, a prikupljena sredstva bila su 

namijenjena radu Društva "Naša djeca".  

- U listopadu je održan humanitarni koncert za kupnju klavira Glazbenoj školi. Na koncertu su 

nastupili: Igor Delač, Mario Roth, Tedi Spalato i Opća opasnost.  

- U listopadu je svečano otvorena novouređena zgrada Glazbene škole.  

- U sklopu 39. Rombergovih glazbenih večeri održan je program pod nazivom "Osmijeh i 

pljesak, molim", natjecanje pjevača amatera.  

-U dvorani Centra za kulturu Sigmund Romberg održan je božićni koncert Glazbene škole.  

-U Glazbenoj školi održan je koncert kao završetak humanitarne akcije za kupovinu klavira na 

kojem su nastupili učenici Srednje Glazbene škole iz Osijeka, bivši polaznici Glazbene škole 

u Valpovu.  

 

Odjel za djecu Gradske knjižnice i čitaonice - aktivnosti za djecu 

- Gradska knjižnica i čitaonica Belišće pridružila se međunarodnom volonterskom projektu 

pod nazivom "Čitam, dam sretan sam" koji se po drugi puta organizira u Hrvatskoj. Cilj je 

projekta potaknuti ljude i djecu na darivanje knjige i poticanje čitanja djeci u najranijoj dobi.  

- Djeca predškolske dobi Dječjeg vrtića posjetili su Gradsku knjižnicu i čitaonicu. Tom 

prigodom ravnateljica knjižnice pročitala im je slikovnicu.  

- Organizirana je radionica pod nazivom "Izrazi se" o prepoznavanju i izražavanju osjećaja. 

Na radionici je sudjelovalo 12 djece učenika Osnovne škole iz Belišća.  
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-Povodom Uskrsa održana je radionica izrade posudica za olovke u obliku zečića.  

- Ravnateljica Gradske knjižnice i čitaonice Belišće i knjižničarka posjetile su dvije školske 

knjižnice u Valpovu te su im uručile pakete knjiga na poklon.  

- Dan hrvatske knjige obilježen je gostovanjem autorice knjige "Čemu služe stvari" Ivane 

Kranželić. Na predstavljanju knjige gostovali učenici četvrtog razreda.  

- Manifestacija Noć knjige obilježena je četvrtu godine zaredom brojnim aktivnostima.  

- Održan je književni susret s autoricom slikovnice Tajna Dubravkom Pađen-Farkaš i 

ilustratorom Draženom Jerabekom. Susret je organiziran u skopu obilježavanja Dana grada, a 

na njemu su sudjelovali učenici Osnovne škole iz Belišća.  

- Kreativna radionica "Izradi medvjedića Paddingtona" bila je namijenjena djeci mlađeg 

školskog uzrasta. Na početku radionice knjižničarka je pročitala slikovnicu o medvjediću 

Paddingtonu, a nakon toga djeca su izrađivala svoje medvjediće.  

- Održan je književni susret za djecu s autoricom slikovnica Jelenom Pervan.  

- Osnovnoškolci su sudjelovali na cvjetnoj radionici na kojoj su izrađivali hortenzije od 

stiroporne kugle, krep i kolaž papira.  

- Zahvaljujući OPG-u Lavanda iz Kitišanaca koji je donirao lavandu održana je radionica na 

kojoj su djeca osnovnoškolskog uzrasta izrađivala vrećice za lavandu.  

- Održana je radionica na kojoj su sudjelovale djevojčice osnovnoškolskog uzrasta, a 

izrađivale su nakit od recikliranog materijala. 

- Organizirane se dvije ljetne slikarske radionice.  

- Održana je radionica na kojoj su izrađivali posudice za olovke i bookmarkere u obliku 

likova iz filma Malci.  

- U sklopu projekta "Korak u – zapošljavanje uz podršku osobama sa intelektualnim 

teškoćama u Hrvatskoj" u knjižnicu su volontirali članovi Udruge "Zvono".  

- Božićnu radionicu izrade božićnih jelki knjižnica je organizirala u Udruzi "Zvono".  

- Dječji tjedan obilježen je u knjižnici prikazivanjem crtanog filma Maša i medvjed.  

-  Od 15. listopada do 15. studenoga obilježen je Mjesec hrvatske knjige.  

- Predškolci iz belišćanskog vrtića sudjelovali su na pričaonici na kojoj im je bila pročitana 

priča o polarnom medvjediću.  

- U sklopu Mjeseca hrvatske knjige održana je jednodnevna akcija "Upali lampicu i čitaj" 

koja se provodi u cijeloj Hrvatskoj. Gradska knjižnica i čitaonica uključila se u tu akciju 

čitajući poezije i proze.  

- U nizu brojnih aktivnosti u sklopu Mjeseca hrvatske knjige održan je susret s hrvatskom 

književnicoma Julijanom Matanović.  
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- Knjižničarke Knjižnice i čitaonice Kutina gostovale su s predstavom Cirkus svjetlosti. 

- Povodom Noći vještica održana je kreativna radionica ukrasa, a sudjelovali su učenici 

Osnovne škole Ivana Kukuljevića.  

- Radionica izrade božićnih jelki i ukrasa za bor organizirana je povodom božićnih blagdana.  

 

Grad je u 2015. godini bio organizator, domaćin ili pokrovitelj gradskih, županijskih, 

državnih ili međunarodnih kulturno-stvaralačkih događanja za djecu (koncerti, priredbe, 

smotre, festivali, susreti i sl.) 

Kulturni događaj za djecu Organizator 
Broj uključene 

djece 

Belišćanski dječji festival 

"Vedrofon" 

Grad Belišće, Turistička zajednica 

grada Belišća 
350 
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SPORT DJECE I ZA DJECU 

 

Grad je u 2015. godini bio organizator, domaćin ili pokrovitelj gradskih, županijskih, 

državnih ili međunarodnih sportskih aktivnosti za djecu (igre, natjecanja, turniri, 

olimpijade i sl.) 

Sportski događaj Organizator 

20. Međunarodni božićni turnir 

 
Odbojkaški klub Belišće 

3. kolo prvenstva Slavonije za mlade 

kadetkinje 

 

Odbojkaški klub Belišće 

Košarkaški turnir mlađih kadeta  
Košarkaški klub "Belišće", Grad 

Belišće 

2. Dani sporta i razonode 

 

Udruga športskih ribolovaca Podravac, 

Turistička zajednica grada Belišća, 

Grad Belišće 

Nacionalno sambo prvenstvo 

 
Sambo klub "Belišće", Grad Belišće 

Igrajmo se zajedno 

 

Mjesni odbor Gorice Valpovačke, Grad 

Belišće 

 

 

Uključenost djece u sportskim natjecanjima kroz djelovanje sportskih društava/ klubova 

- Belišćanske odbojkašice na odbojkaškom turniru u Varaždinu osvojile su drugo mjesto.  

- Juniori Streljačkog društva "Stjepan Petnjarić" nastupali su na prvenstvu županije osvojivši 

ekipno treće mjesto, a juniorka Barbara Abramić je svojim nastupom osvojila prvo mjesto i 

postala prvakinja županije.   

- Na odbojkaškom turniru u Slavonskoj Požege mlađe kadetkinje Belišća zauzele su peto 

mjesto.  

- Članovi Streljačkog društva "Stjepan Petnjarić" sudjelovali su na prvenstvu Županije i 

izborili sudjelovanje na Prvenstvu Hrvatske u Zagrebu.  
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- Hrvatska U-17 reprezentacija gostovala je u Belišću, tom prilikom organizirana je utakmica 

protiv NK Belišća.  

- Junior Sambo kluba Belišće Jakov Mlinarević sudjelovao je na Svjetskom juniorskom 

prvenstvu u Latviji i osvojio sedmo mjesto.  

- Na 24. prvenstvu Hrvatske u gimnastici u A-programu koje je održano u Nedelišću, 

Belišćanin Fran Zamaklar osvojio je brončanu medalju.  

- Najmlađim nogometašima NK "Belišće" podijeljene su nove trenerke i lopte.  

 

Dodjela godišnjih nagrada - pojedincima/ društvima/ klubovima/ ustanovama iz područja 

sporta djece i za djecu 

- U kategoriji perspektivni mladi sportaši za 2015. godinu proglašeni su Barbara Abramić iz 

Streljačkog društva "Stjepan Petnjarić" i Jakov Mlinarević iz Sambo kluba "Belišće", a 

najboljim sportskim kolektivom u 2015. godini proglašeno je Streljačko društvo "Stjepan 

Petnjarić".  

 

Sportske Stipendije 

- Dodijeljene su sportske stipendije i jednokratne naknade najboljim mladim sportašima grada 

Belišća. 
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Programsko područje 9 

          SLOBODNO VRIJEME I REKREACIJA DJECE 

 

U gradu Belišću djeca mogu sudjelovati u brojnim slobodnim aktivnostima u školi i izvan nje: 

dječji zbor, ekolozi, informatičari, novinari, literarna grupa, likovna radionica, dramska grupa, 

dobrovoljna vatrogasna društva, volonteri, Crveni križ, radioamateri, modelari, astronomi, 

mladi geografi, ritmika, skupljanje starog papira, folklorna skupina, dječja igraonica i dr. 

- Belišćanske su mažoretkinje prisustvovale 21. skupštini HMS-a.  

- Ministarstvo socijalne politike i mladih odobrilo je Udruzi "Zvono" projekt Klub mladih 

Garaža, u sklopu kojega se organiziraju razne radionice i edukacije namijenjene djeci i 

mladima kako bi organizirano i kvalitetno provodili svoje slobodno vrijeme.  

- Održano je natjecanje mladih tehničara na kojem su sudjelovali učenici iz Osnovne škole 

Ivana Kukuljevića.  

- Mladi tehničari, učenici Osnovne škole Ivana Kukuljevića sudjelovali su u Osijeku na 57. 

Županijskom natjecanju mladih tehničara i 3. Smotri mladih poduzetnika.  

- Klub mladih Garaža održao je strip radionicu na kojoj se predstavio rad Udruge ljubitelja 

stripova StripOS iz Osijeka.  

- u organizaciji DVD-a Belišće na 18. Susretu vatrogasne mladeži i pomlatka  na prostoru NK 

Belišće održalo se vatrogasno natjecanje u četiri kategoriji, a na kojem je sudjelovalo 42 ekipe 

s ukupno 500 sudionika.  

- Mažoretkinje grada Belišća nastupile su na budnici prigodom Dana grada.  

- Na Međunarodnom festivalu stripa u Zagrebu Belišćanka Tea Basrak osvojila je prvu 

nagradu.  

- Održani Dani tehnike 2015. i 3. Kup raketara Belišće 2015.  

- Održan je sedmi Cvjetni korzo na kojem je sudjelovalo nekoliko stotina vrtićke i školske 

djece.  

- U organizaciji Zajednice športskih udruga grada Belišća i Grada Belišća nastavljeno je 

provođenje programa obuke neplivača u dobi od 6 do 8 godina. Za polaznike s prebivalištem 

na području grada Belišća tečaj je besplatan.  

- Klub mladih Garaža organizirao je prvu radionicu glazbene produkcije. 

 - Završen tečaj prve grupe polaznika škole plivanja.  

- Pripadnici vatrogasne mladeži DVD-a Veliškovci  boravili su u Kampu vatrogasne mladeži 

Hrvatske vatrogasne zajednice u Fažani.  
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- Škola plivanja bila je  podijeljena u 5 ciklusa, odnosno grupe, a položilo ju je ukupno 137 

polaznika iz Belišća, Valpova i prigradskih naselja.  

- Sedmero djece iz Belišća sudjelovalo je na 14. susretima djece hrvatskih branitelja u 

Savudriji, a u organizaciji Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskoga rata.  

- Ekipa ženske mladeži DVD-a Veliškovci osvojila je treće mjesto na županijskom natjecanju 

te se plasirala na državno vatrogasno natjecanje.  

- U sklopu Zajednice tehničke kulture djeluje Centar tehničke kulture Valpovo-Belišće koji je 

usmjeren na osposobljavanje i stručno usavršavanje djece, mladeži i građana s ciljem stjecanja 

informatičkih i tehničkih znanja i vještina.  

- Članovi Centra tehničke kulture osmislili su člansku iskaznicu kao dokaz pripadnosti sekciji.  

- Belišćanka Meri Andraković sudjelovala je u glazbenom showu Zvjezdice na RTL televiziji. 

- Aktivisti Zajednice tehničke kulture održali su radionicu modelarstva i maketarstva u 

prostorijama Udruge "Zvono".  

- Obilježena je godišnjica treniranja belišćanskih mažoretkinja.  

- Savjet mladih grada Belišća organizirao je izbor za naj fotografiju grada Belišća, a 

natjecanje je namijenjeno mladima u dobi od 15 do 29 godina.  

 

U 2015. je godini Grad bio organizator, domaćin ili pokrovitelj gradskih, županijskih, 

državnih ili međunarodnih susreta, smotri, izložbi tehničkih aktivnosti i vještina djece 

Događaj Organizator 
Broj uključene 

djece 

"Dani tehnike" u Belišću 

 

Zajednica tehničke kulture 

Valpovo- Belišće 

100 

3. Kup raketara Belišće 2015  

Zajednica tehničke kulture 

Valpovo - Belišće, Aeroklub 

"Osijek" 

90 
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Programsko područje 10 

PODRŠKA I POMOĆ RODITELJIMA U SKRBI I ODGOJU DJECE 

       

- U Dječjem vrtiću "Maslačak" organizirano je nekoliko roditeljskih sastanaka s temama 

Priprema djece za polazak u školu, Što se u vrtiću radi?, Dječja astma... 

- Udruga "Zvono" je u okviru projekta "Učimo zajedno" organizirala INFO DAN za roditelje 

djece s poteškoćama u razvoju kojima je kroz projekt osiguran pomoćnik i rodtelje čija djeca 

nemaju pomoćnike u nastavi.  

- Okruglim stolom pod nazivom "Podrška romskoj populaciji u sustavu obrazovanja" završen 

je projekt Otvorena učionica koji je trajao 18 mjeseci, a bio je usmjeren na ciljnu skupinu 

romske djece predškolske i školske dobi.  

- Poludnevni boravak u Bistrincima namijenjen je djeci iz obitelji u kojima djeca nemaju 

odgovarajuće uvjete za normalan psihofizički razvoj i obrazovanje, a nisu nastupile okolnosti 

zbog kojih bi bilo potrebno dijete izdvojiti iz obitelji. Tako djeca ostaju u svojoj biološkoj 

obitelji, a redovitu stručnu pomoć dobivaju u poludnevnom boravku. 

- Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj sjednici od 16. listopada 2015. godine donijelo je 

Odluku o povećanju isplate iznosa jednokratne novčane pomoći za nabavku opreme za 

novorođenčad. Roditeljima novorođenog djeteta s prebivalištem na području grada Belišća, u 

trajanju od najmanje 12 mjeseci, isplaćivat će se jednokratna novčana pomoć u iznosu od 

3.000 kn. 

- Grad Belišće stipendira 53 studenta, a Odlukom gradonačelnika visina studentskih stipendija 

povećana je na 1000,00 kn mjesečno. 

- Zajednica športskih udruga grada Belišća dodjeljuje sportske stipendije. 

- Grad Belišće, u okviru socijalnog programa, sudjeluje u pokriću troškova vrtića za djecu 

socijalno ugroženih  obitelji, za drugo i treće dijete i za djecu 100% invalida. Za treće i svako 

naredno dijete roditelji su oslobođeni plaćanja programa bez obzira na visinu prihoda po članu 

domaćinstva. 

- Grad Belišće subvencionira dio cijene prijevoza redovnih učenika srednjih škola i redovnih 

studenata s područja grada Belišća do mjesta školovanja. Temeljem potpisanog ugovora 

učenici i studenti koristit će besplatni prijevoz GPP-a I. i II. zoni u Osijeku. 

- Sporazumom između Grada Belišća i Autoprometnog poduzeća d. d. iz Požege svi 

osnovnoškolci i srednjoškolci stekli su pravo na besplatnu vožnju gradskim autobusima. 

- Grad je iz sredstava Proračuna financirao troškove programa predškole za 51 polaznika. 
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- U Belišću je otvorena Socijalna samoposluga. Socijalna je samoposluga projekt Grada 

Belišća i Ministarstva socijalne politike i mladih, a provoditelj projekta je Matica 

umirovljenika grada Belišća, uz Partnera Centar za socijalnu skrb Valpovo i suradnika Udrugu 

svetog Vinka Paulskog, Konferencija svetog Josipa Radnika Belišće. Za ovaj projekt 

Ministarstvo je izdvojilo 170.000,00 kn, a Grad Belišće 175.000,00 kn. 

- Grad je iz sredstava Proračuna financirao troškove prehrane za 108 učenika koja pohađaju 

Osnovnu školu Ivana Kukuljevića u Belišću i Osnovnu školu Matije Petra Katančića u 

Valpovu u iznosu od 84.947,00 kn. 

- Centar mladih Belišće predstavio novi projekt kojim će ponuditi pomoć udomiteljskim 

obiteljima i udomljenoj djeci. Projektom "Za osmijeh udomljene djece" promiče se 

udomiteljstvo kao zamjenska obitelj djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi te se želi 

unaprijediti kvaliteta podrške udomiteljima i djeci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


