
 
 

 

 
 

Zagreb, 28. prosinac 2009.godine 
 
 
 
 

 
 

 

Objava za javnost i medije 

za trenutnu objavu 

 

 

PREDMET: Poziv za prijave heroja za izbor „Heroja godine“ 

 

 

Udruga roditelja školske djece „Životna škola“ iz Zagreba,  

poziva Vas na sudjelovanje u izboru Heroja godine. 

 

Heroji godine je godišnja nagrada za heroja godine koja se dodjeljuje za osobna 

herojska djela među mladima i odraslima na području Republike Hrvatske u protekloj 

godini, a ovom nagradom, koja će ove godine biti dodijeljena po prvi puta, 

organizatorima je namjera istaknuti poseban i nesebičan doprinos kojeg pojedinci u 

našem društvu daju razvoju i poboljšanju kvalitete života lokalne zajednice, te pružiti 

prave uzore mladima. 

Glavni ciljevi: 

 nagraditi pojedince za njihova nesebična i uzorna djela 

 poticati mlade da čine nesebična, herojska djela 

 pružiti djeci i mladima prave uzore u društvu kako bi po uzoru na njih stasali u 

uzorne osobe  i tako pridonjeli održivom razvoju lokalne zajednice  

 

Rok za podnošenje prijave za izbor "Heroja godine" je 30. prosinac 2010. 

Izbor se provodi u dva kruga – u prvom krugu povjerenstvo odabire među svim 

prijavljenima po 5 najbolja kandidata/kinje u dvije kategorije: maloljetni i  punoljetni 

heroji. Objavom nominiranih kandidata, 4. siječnja 2011. započinje drugi krug izbora u 

kojemu će građani odabrati kandidata/kinju za kojeg/ju smatraju da zaslužuje ovu 

nagradu.  

Proglašenje heroja godine održat će se na svečanom proglašenju 30. siječnja 2011. 

 

Ovim putem pozivamo sve građane da na internetskoj stranici http://www.zivotna-

skola.hr/heroji.html  tokom sječnja prijave svoje kandidate, te u veljači glasaju za 

najboljeg kandidata/kinju elektronskim putem. 

 

Istovremeno, pozivamo medije da pozivom na prijavljivanje heroja i prezentiranjem 

izbora "Heroja godine" pridonesu popularizaciji heroja i herojskog djelovanja, te omoguće 

djeci i mladima prave uzore u društvu kako bi po uzoru na njih stasali u uzorne osobe i 

tako pridonjeli održivom razvoju lokalne zajednice, što je jedna od osnovnih namijena 

izbora "Heroja godine". 

 

Dodatne informacije pronađite na http://www.zivotna-skola.hr/heroji.html ili pošaljite 

upit na info@zivotna-skola.hr .  

Kontakt osoba je Natalija Domin. 
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