
 

  

Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek – „JA kao i TI“ u sklopu projekta „Novi život“ objavljuje poziv za  

PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA LIKOVNO RJEŠENJE PLAKATA NA TEMU MENTALNOG ZDRAVLJA 

Ovaj poziv provodi se u sklopu aktivnosti „Sakupljač pozitivnih misli“ s ciljem predstavljanja važnosti 
mentalnog zdravlja za pojedinca i zajednicu, mogućih načina njegovog očuvanja, kao i senzibiliziranja mladih 
prema osobama s mentalnim izazovima. 

Pravo sudjelovanja u natječaju: 
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju svi učenici srednjih škola s područja Osijeka. 
Natjecatelj se može natjecati samo s jednim prijedlogom. 

Predmet natječaja: 
Natjecatelj (autor) predlaže likovno rješenje na papiru koje će promovirati mentalno zdravlje, u obliku plakata. 

Tehnička obilježja: 
Natjecatelj će likovno rješenje izraditi na papiru u tehnici ili kombinaciji tehnika primjerenim papiru. 
Likovno rješenje mora biti izvorno autorsko djelo formata A4 ili A3. Natjecatelj ne smije upotrebljavati tuđe 
likovne predloške (fotografije, crteže itd.) 

Predaja radova:  
Natječaj je otvoren od 1. ožujka 2016., a krajnji rok za predaju radova je 8. travnja 2016. do 15:00 sati. 
Radovi se predaju osobno u Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek – „JA kao i TI“, M. Divalta 2, Osijek, 1. 
kat (ured Ane Antolović i Martine Knez), radnim danom od ponedjeljka do petka od 8:00 do 15:00 sati. 
Na poleđini uratka mora biti naznačeno ime i prezime autora, razred i naziv škole. 

Odluka o najuspješnijim radovima: 
Radovi dostavljeni nakon roka za dostavu, odnosno nakon 15:00 sati 8. travnja 2016. godine ne će biti 
prihvaćeni i razmatrani. 
Odluku o najuspješnijim pristiglim radovima donijet će ocjenjivačko povjerenstvo sastavljeno od jednog 
djelatnika Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek – „JA kao i TI“, jednog djelatnika Volonterskog centra 
Osijek i jednog korisnika. 
Prilikom procjenjivanja i donošenja odluke o najuspješnijim radovima Povjerenstvo će posebno uzeti u obzir 
sljedeće kriterije: povezanost rješenja sa zadanom temom, kvalitetu likovne izvedbe, originalnost. 
Povjerenstvo će donijeti odluku o najuspješnijim radovima najkasnije do 22. travnja 2016. godine i o tome će 
dostaviti obavijest školi. 

Nagrade: 
Autor najuspješnijeg rada dobit će priznanje koje će mu biti uručeno na završnoj konferenciji o mentalnom 
zdravlju koja će se održati početkom srpnja 2016. godine, a uz najuspješniji rad još će 4 rada biti javno prikazani 
na konferenciji. 

Završne odredbe:  
Predajom natječajnog rada natjecatelj/autor potvrđuje autorstvo svojeg natječajnog rada te daje ovlasti Centru 
„JA kao i TI“ za daljnje korištenje te umnožavanje. 
Troškove izrade natječajnog rada snosi sam natjecatelj. 
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