


Dječji forumi i Dječje gradsko vijeće Grada Čakovca su 
projekti u okviru Koordinacijskog odbora  

Akcije Grad Čakovec – prijatelj djece. 



Dječji forumi: 

“Smješko”, III. OŠ Čakovec 

“Zvjezdice”, II. OŠ Čakovec 

“Sreća”, OŠ Kuršanec 

“Zmajići”, I. OŠ Čakovec 

“Ivančica”, OŠ Ivanovec 

“Srce”, Centar za odgoj i 
obrazovanje Čakovec 



Zajednička radionica dvaju foruma. 



Često posjećujemo prijatelje u Caritasovom domu “Antun Bogdan”. 



U našem radu uspješno nas potiču naše voditeljice koje se i  
same uključuju u brojne aktivnosti. 

UREĐENJE DJEČJEG ODJELA ZA USKRS. 



Na našim sastancima učimo o našim pravima i obvezama. 

Radionica: Djeca Europe protiv 
ovisnosti. 



Izborna sjednica Dječjeg gradskog vijeća Grada Čakovca. 



Grad Čakovec je dobio prvu dječju gradonačelnicu. 



Gradonačelnica i gradonačelnik uspostavili su lijepu suradnju. 



Gradonačelnica je ispunila svoje predizborno obećanje, 
sandučić podsjetnik odraslima postavljen je 
u svim osnovnim školama Grada Čakovca.  



Dječji vijećnici i forumaši organizirali su akciju čišćenja okoliša oko svojih škola 
i stabalcima su obogatili okoliš svojih škola.  



Bili smo dio ekipe Grada Čakovca na Susretu gradova i  
općina prijatelja djece u Požegi. 



Radionica svih foruma u povodu Dana grada. Dijelili smo poruke odraslima. 





Na radnim sjednicama Dječjeg vijeća podržavaju nas i  čelnici Grada Čakovca.  



Sretni smo što nam se u lipnju pridružio i šesti 
dječji forum “Srce” Centra za odgoj i obrazovanje. 



Susret Dječjih foruma RH na Rabu obogatili su  
i forumaši OŠ Kuršanec i III. OŠ Čakovec. 



Radionica forumaša OŠ Kuršanec na Rabu. 



Bilo je zanimljivo sudjelovati na radionicama koje su pripremili 
forumi iz čitave Hrvatske. 





Krug mira u Dječjem tjednu. 



Program za osnovnoškolce pripremili su učenici OŠ Kuršanec. 



Svima se obratila dječja gradonačelnica Lea Pongrac. 



Svečana sjednica Dječjeg gradskog vijeća u 
nazočnosti gradskih vijećnika povodom Dječjeg tjedna. 



Da nam pod hitno nam trebaju logopedi scenskom igrom 
pokazali su “Zmajići”.  





Predsjednik Gradskog vijeća Gordan Vrbanec i dječja gradonačelnica  
Lea Pongrac zajednički su vodili svečanu sjednicu.  



Vrijedne dječje ruke izradile su brojne plakate, letke i dijelile ih uz jabuke prolaznicima. 
Tako smo obilježili TJEDAN ZDRAVLJA. 









Prvi puta su na Susretu dječjih gradskih  
vijeća RH sudjelovali  

predstavnici Dječjeg gradskog 
 vijeća Grada Čakovca. 

 
Bili su nazočni i svečanosti u povodu 

 20. godina Konvencije UN-a 
o pravima djeteta u Staroj gradskoj  

vijećnici u Zagrebu.  







U povodu Međunarodnog dana djeteta dječje vijećnike i članove foruma 
primio je župan Međimurske županije.  







“Zvjezdice” i “Ivančice” ovjekovječile su  
svoj susret sa županom.  



DF “Sreća” je svoju scensku igru “Patuljak koji traži sreću” darovao 
djeci dječjeg vrtića i drugim forumima u povodu 

Međunarodnog dana djeteta. 





Susret Dječjih foruma RH u Hrvatskom saboru. 



Zastupnici “Smješka” i “Srca”. 



Zastupnici “Sreće”. 







“Smješkići” zajedno sa forumašima iz Dubrovnika, Opatije, Zaboka, 
 Nove Gradiške i Varaždina provode projekat “Živjet ćemo u Europskoj uniji”.  





Novu 2010. godinu Dječje gradsko vijeće započelo je projektom 
 “Suradnja s djecom s teškoćama  u razvoju”. 







HVALA! 


