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Upravni odbor Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije donio je Odluku
o dodjeli godišnje nagrade Zaklade "Iskra" za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije u
2012. godini. Odlučeno je, uz ostalo, da Zaklada "Iskra" ove godine dodijeli 22 nagrada.

Dobitnici nagrade za 2012. godinu su Mislav Glibo iz Kutine, Vilim Lendvaj iz Popovače, Petra
Šket iz Popovače, Marcela-Maria Skrbin iz Siska, Ines Lončar iz Novske, Tomislav Kukor iz
Kutine, Ema Kristina Krnjajić iz Popovače, Marta Švirtlich iz Kutine, Mateja Pavlović-Senčić iz
Siska, Katja Grujić iz Novske, Mate Miletović iz Petrinje, Valentina Runko iz Siska, Demijan
Jurić iz Petrinje, Grigor Baždar iz Siska, Filip Kustura iz Kutine, Marija Ćosić iz Lipovljana,
Antonio Matošević iz Siska, Fran Novačić iz Popovače, Ivana Turkalj iz Kutine, Alisa Zobel iz
Popovače, Iva Topić iz Kutine i Benjamin Švirtlich iz Kutine. Svi dobitnici godišnje nagrade
Zaklade "Iskra" ostvaruju pravo na pojedinačnu godišnju nagradu u iznosu 7.000 kuna neto.
Nagrade ovogodišnjim dobitnicima bit će uručene na svečanosti koja će se održati početkom
mjeseca prosinca.

To su na konferenciji za novinare, održanoj u sjedištu Županije u Sisku u ponedjeljak, 26.
studenoga javnosti predočili predsjednik Upravnog odbora Zaklade "Iskra" Andrija Rudić i
upravitelj Zaklade mr. sc. Zoran Vasić.

"Zadovoljni smo što smo zaključili i treći natječaj Zaklade na koji se prijavilo 65 kandidata, među
kojima su učenici viših razreda osnovne, svih razreda srednje škole, te oni koji su ove
akademske godine počeli studirati. Zahvaljujemo svim ustanovama, tvrtkama i pojedincima koji
su nesebičnim doprinosom, u ovo doba izrazite krize, svojim donacijama pomogli da nagradimo
djecu koja su takvu nagradu doista zaslužila. Prije dvije godine dodijelili smo 24 nagrade, a lani
20", rekao je upravitelj Zaklade "Iskra", te dodao kako "nagrade zaslužuju samo najbolji, a neka
imena pojavljuju se već treći puta. Cilj cijelog ovog projekta je uspostaviti sustav prepoznavanja,
nadziranja i vrednovanja najdarovitijih", podsjetio je Rudić. "Ova Zaklada, jedinstvena u
Hrvatskoj na koju smo ponosni kao što smo ponosni na mlade multitalente, kao neprofitna
organizacija partner je u projektu ISKRA/SPARK financiranog sredstvima iz programa EU.
Početkom prosinca posjetit će nas i naši partneri iz latvijskog grada Rezeknea. Realizirali smo
već i čitav niz aktivnosti u okviru kojih smo radili i s djecom i s njihovim roditeljima. Inače, cilj i
toga projekta je unapređenje sustava prepoznavanja, praćenja i poticanja darovite djece",
objasnio je Andrija Rudić, uputivši čestitku nagrađenima.

Čestitkama i dobrim željama pridružio se i upravitelj Zaklade "Iskra" mr. sc. Zoran Vasić.
Govoreći o nekoliko zanimljivih statističkih podataka u vezi s dosadašnjim natječajima, mr. sc.
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Vasić je istaknuo kako je "čak osmero mladih nagrade zaslužilo već treću godinu za redom što
svjedoči o dobro osmišljenim kriterijima kojima je cilj prepoznavati i poticati doista samo
najbolje. Na prvi natječaj 2010. godine zaprimljeno je 75 prijava kao i prošle godine, a na ovaj
natječaj pristiglo je 65 prijava. Na temelju triju natječaja dodijeljeno je 66 godišnjih nagrada
ukupne vrijednosti 462.000 kuna", rekao je upravitelj i naglasio kako u ovom trenutku Zaklada
ima 35 donatora. Kao osnivač "Iskre", Sisačko-moslavačka županija najveći je donator s
godišnjim iznosom od 100.000 kuna.

Podsjećamo kako predsjednik Upravnog odbora, upravitelj i članovi zakladnih tijela za svoj rad
ne primaju nikakvu naknadu.
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