
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Nacionalna zaklada danas raspisala dva natječaj za dodjelu nagrada 

(Zagreb,  25.  kolovoza  2009.)  Nacionalna  zaklada  danas  je  raspisala  natječaj  "Sudionička 

demokratizacija" za dodjelu nagrada jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za 

razvoj sudioničke demokracije te natječaj "Razvoj volonterstva" za dodjelu nagrada osnovnim i 

srednjim školama za volonterske inicijative i inovativne modele razvoja volonterstva.

"Sudionička demokratizacija" - natječaj za dodjelu nagrada jedinicama lokalne i područne 

(regionalne)  samouprave  za  razvoj  sudioničke  demokracije  i  suradnje  s  građanima  i 

organizacijama civilnoga društva u 2009. godini

Na  ovaj  natječaj  jedinice  lokalne  i  područne  (regionalne)  samouprave  mogu  prijaviti  vlastite 

primjere dobre prakse u razvoju sudioničke demokracije kroz unaprjeđenje sustavnog uključivanja 

građanki i  građana u utvrđivanju prioriteta javnih potreba u zajednici te njihovog uključivanja u 

procese donošenja odluka u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. 

Nagradit  će se primjeri dobre prakse u razvoju suradnje s građanima i organizacijama civilnoga 

društva kroz: (a) uključivanje građanki  i građana u utvrđivanje prioriteta javnih potreba u zajednici, 

(b) unapređenje usluga za građane i (c) spremnosti za stvaranje i  primjenu lokalnog programa 

suradnje  (ili  povelje  o  suradnji)  s  organizacijama  civilnoga  društva.  Dodijelit  će  se  ukupno  3 

nagrade, a svaka nagrada uključuje plaketu "Zajedno za bolje" te  pohađanje dodatnih izobrazbi i 

usavršavanja za predstavnike nagrađenih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr

Natječaj je otvoren do 25. rujna 2009. godine, a nagrade će biti  uručene 24. studenoga 2009. 

godine. 

http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/103/subcategory/257


"Razvoj  volonterstva" – natječaj  za prijavu  volonterskih inicijativa i  inovativnih modela 

volonterstva za dodjelu nagrada "Škola – prijetelj zajednice" u 2009. godini

Ovaj je natječaj otvoren za sve osnovne škole u Republici Hrvatskoj za prijavu učeničkih prijedloga 

konkretnih  volonterskih  inicijativa  (akcija)  u  lokalnoj  zajednici  kojima će  djeca   riješiti  neki  od 

uočenih  problema u  lokalnoj  zajednici.  Natječaj  je  otvoren  i  za sve srednje  škole  u  Republici 

Hrvatskoj za prijavu inovativnih modela motiviranja i uključivanja  učenica i učenika za volonterski 

rad u školi i/ili lokalnoj zajednici. Dodijelit će se ukupno deset nagrada, a svaka nagrada uključuje 

10.000,00  kuna  za  provedbu  nagrađene  inicijative  ili  modela  volontiranja  te  plaketu  "Škola  – 

prijatelj zajednice".

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr

Natječaj je otvoren do 25. rujna 2009. godine, a nagrade će školama biti uručene 24. studenoga 

2009. godine. 

http://zaklada.civilnodrustvo.hr/category/103/subcategory/257

