Izvješće o provedbi Naj-akcije
Biciklijada 2008
1. Naziv provedene Naj-akcije:

Biciklijada 2008 - Hrvatski olimpijski dan

2. Cilj Naj-akcije
Bavljenje sportom je jedan od najvažnijih zdravstvenih elemenata , jer direktno
utječe na zdravlje pojedinca. Mladima želimo pružiti priliku da u što većem broju
u zajedničkim akcijama lokalne zajednice u njima učestvuju, a također ih
potičemo da tijekom godine organiziranjem promotivnih akcija upoznaju
određenu sportsku aktivnost kako bi se lakše odlučili uključiti u nju. Tako
promoviramo rekreativno bavljenje sportom kao najbolji način života. Ujedno
zajedničkim akcijama na uređenju okoliša, sportskih terena i poligona želimo
mladima omogućiti bolje uvjete sportskog rada i napredovanja.

Okupljeni sudionici akcije

Rolanje i pješačenje

3. Program i sadržaj akcije
Tijekom 2008. godine više čimbenika je učestvovalo u osmišljavanju akcije kojom smo ujedno
obilježili i Hrvatski olimpijski dan. Prijedlog Osnovne škole o provođenju biciklijade i
pješačenja do sela Hlevci, lovačke kuće Šerementovo odmah je prihvaćen od Općine Skrad te se
u akciju poslije uključila Turistička zajednica Općine Skrad kao i sportske udruge koje djeluju
na području skradske općine.10. rujna 2008. godine održana je biciklijada i pješačenje od Skrada
do Šerementova u dužini od 6 (šest) kilometara i natrag. Aktivno su u akciji sudjelovali svi
učenici Osnovne škole Skrad, djeca dječjeg vrtića Skrad, članovi sportskih udruga, treneri,
voditelji, svi učitelji i odgajatelji škole i vrtića, ravnatelj škole, zainteresirani mještani, članovi
Odbora Općina Skrad prijatelj djece te načelnik Općine Dubravko Grbac.

Akcija je krenula s malog skradskog parkirališta i put je vodio kroz dijelove Skrada, Šiljar,
Gornji Skrad, Veliko Selce preko Sevskih njiva uz malu skakaonicu, sela Hribac, Hripčke ravni
do lovačke kuće Šerementovo. Dolaskom do cilja svi su se sudionici odmorili i okrijepili za što
se pobrinula Općina Skrad pripremivši sok i krafne za sve sudionike akcije. U isto vrijeme iz
Ravne Gore su također krenuli pješke učenici osnovne škole koji su se uključili u akciju na
skradski poticaj. Zajedničko druženje djece i odraslih trajalo je jedan sat a potom su svi krenuli
natrag na početno odredište i potom svojim kućama.

Ujutro su se učenici
okupili kod svoje škole
od kuda su poslije krenuli
do malog parkirališta od
kuda se krenulo biciklima
i pješice do Šerementova

Okupljeni biciklisti i
pješaci na malom
parkiralištu u centru
Skrada pred
polazak

Prvi su krenuli
pješaci i djeca na
rolama na put
dug 6 km

Pola sata iza pješaka
krenuli su biciklisti
malo dužim putem

Bilo je na putu ravnice, sačekivanja i
pogleda unazad gdje je grupa

Nakon četiri kilometra
vožnje kod doma DVD
Hribac odmor je dobro
došao biciklistima

Kao i djeci vrtića

Tako i učenicima

I učenicama

I učiteljima

U akciji su aktivno sudjelovali
i načelnici Općina Skrad i Ravne
Gore Dubravko Grbac i Miroslav
Svetličić

Sve sudionike akcije
pozdravio je predsjednik
Odbora „Općina Skrad
prijatelj djece“ Hrvoje
Zatezalo

A djeca kao djeca
popustila su bicikle
na livadi kako tko,
nije im za zamjeriti
ipak su samo djeca

4. Način provedbe akcije
Akcija je provedena u koordinaciji Općine Skrad s Osnovnom školom Skrad,
dječjim vrtićem Skrad, Turističkom zajednicom Općine Skrad i udrugama koje
djeluju na području Općine Skrad kroz Odbor Općina Skrad-prijatelj djece. Akcija
se odvijala 10. rujna 2008. godine na Hrvatski olimpijski dan.

5. Tko su bili organizatori i voditelji/realizatori akcije
Organizatori akcije su bili:
1. Općina Skrad
2. Osnovna škola Skrad
3. Turistička zajednica Općine Skrad
Sudionici akcije su bili:
1. Učenici i djelatnici Osnovne škole Skrad
2. Djeca i odgojiteljica dječjeg vrtića
3. Članovi NK „Polet“ Skrad
4. Članovi Ski kluba „Polet“ Skrad
5. Članovi Odbora Općina Skrad – prijatelj djece
6. Učenici i djelatnici Osnovne škole Ravna Gora

6. Koja su djeca i koliko njih bila aktivno uključena u akciju
U akciju su osim odraslih bila uključena djeca koja pohađaju Osnovnu školu i
dječji vrtić, djeca koja djeluju u sportskim klubovima i udrugama kao i
zainteresirani mještani i mladi skradske Općine. U akciji je učestvovala sva
skradska mladost.

7. Izvori i iznosi financijskih sredstava za provedbu akcije
U svrhu provođenja ovih akcija osigurano je za provedbu ovih akcija 7.500,00
kuna. Cjelokupna sredstva su osigurana iz Proračuna Općine Skrad i Turističke
zajednice Općine Skrad.

8. Opseg volonterskog rada
Volonterski rad u ovoj akciji bio je stopostotan.

9. Kako/koliko je akcija popraćena u medijima
Akcija je popraćena kroz medije, riječki Novi list, radio Gorski kotar i Web
stranice www.Skrad.com .

10. Po čemu je akcija posebna, nova, originalna
Akcija je posebna po tome što su u njoj aktivno sudjelovali, mladi i stari, roditelji i
djeca, svi koji su smatrali da mogu biciklima ili pješke testirati svoju volju i
fizičku pripremljenost, a ujedno i pomagati jedan drugome. Uz to svi su tijekom
akcije imali prilike družiti se i razgovorima produbljivati prijateljstva i poznanstva.

11. Zaključak: koju je/kakvu novost/korist/promjenu donijela akcija djeci i
roditeljima.
Održana akcija je donijela djeci i roditeljima jedan nov vid rekreacije, dugotrajnije
vožnje biciklima ili pješačenje jer u svijetu u kojem živimo potreba za takvim
oblicima rekreacije je nužna. Ujedno se time razvija svijest o čuvanju okoliša o
kojemu ovisi i život cijele ljudske populacije.
Uz to Skrad kao istinski prijatelj djece bit će u mogućnosti ponuditi i takve ciljane
sportsko rekreativne programe djeci i mladima i tako ih što više odmaknuti od
problema današnjice, alkohola, ovisnosti i kućne elektronike.

Članovi odbora Općina Skrad prijatelj djece /slijeva na desno - Vjekoslav Pintar,
Marija Božičević, Vedrana Tomić, Anita Rački i Hrvoje Zatezalo/

„Čast nam je što smo prva Općina koja je dobila prestižno priznanje.
Radimo da našoj djeci bude još ugodnije i ljepše živjeti u našoj sredini.“

Odbor Općine Skrad-prijatelj djece

