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Zagreb, 13. studenog 2014. godine  

Osnovne i srednje škole 

 
PREDMET: Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti 
- dostavlja se Kviz znanja u projektu „Pomak“ i informacije o ostalim uslugama. 

 

Poštovani ravnatelji, 

cijenjeni stručni suradnici i nastavnici, 

Udruga Pragma Vam dostavlja Kviz znanja o problemima ovisnosti kojeg možete 

koristiti u obilježavanju Mjeseca borbe protiv ovisnosti od 15.11. do 15.12.2014.g. 

Informacije i materijale o ostalim uslugama možete pronaći na web stranici 

www.udruga-pragma.hr. Molimo Vas da nas povratno obavijestite o korištenju Kviza 

putem evaluacijskog obrasca dostupnog na http://goo.gl/forms/nxbHEB2dGu.    

Projekt „Pomak“ se provodi uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih (Klasa: 

230-02/14-04/67, urbroj: 519-05-2-2/7-14-2), pozitivno stručno mišljenje Agencije za 

odgoj i obrazovanje (Klasa: 007-02/14-01/0038, urbroj: 461-03-03/2-14-02) i 

suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (Klasa: 007-02/14-03/00168, 

urbroj: 533-26-14-0006). Partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Zagreb i 

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež. 

Obavještavamo Vas kako je 11. studenog 2014.g., u Osnovnoj školi Jelkovec u 

Sesvetama, najavljena ovogodišnja dodjela „Godišnje nagrade za novinarske radove 

koji promiču vrijednosti obrazovanja“. Tijekom siječnja 2015.g. će sve škole dobiti 

jedinstvenu lozinku kojom, uz važeći e-mail, mogu pristupiti sustavu za glasovanje 

na portalu http://pragma.skole.hr, a svoj glas do 9.3.2015. možete dati radovima u tri 

kategorije: za najbolji tiskani/online, radijski i televizijski prilog. Više informacija o 

Nagradi na www.obrazovanjeimediji.hr.  

Molimo Vas da nas izvijestite o primjeni Školskog kalendara: Godina za akciju! 

koji je distribuiran u sve škole u Hrvatskoj, a radni materijali i kalendar u online 

izdanju dostupni na web stranici Udruge. Vaši primjeri mogu potaknuti i druge u 

primjeni Kalendara! 

Za sve dodatne informacije: Jelena Mališa, mag. socijalne pedagogije, 

malisa@udruga-pragma.hr, tel. 01 7789 950, faks 01 7789 951.  

S poštovanjem, 

Nedjeljko Marković, dipl. soc. radnik 

Predsjednik 

 

markovic@udruga-pragma.hr, 098 175 9390 
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