
Preventivni program „Zajedno više možemo“ 

Grad Rijeka je u suradnji s PU primorsko-goranske županije u šk. 2010./2011. god. započeo s 
provedbom preventivnog programa „Zajedno više možemo“. 
Pet  komponenti programa „Zajedno više možemo“ nastavit će se provoditi i tijekom školske 
2017./18. god. i to: 

1. Mogu ako hoću – MAH 1 
2. Mogu ako hoću – MAH 2 
3. „Prevencija i alternativa“ – PIA 1 
4. „Prevencija i alternativa“ – PIA 2 
5. Sajam mogućnosti 
1. Komponenta Programa MAH 1 – namjenjen je učenicima 4. razreda OŠ“Srdoči“. U 

pratnji učiteljica i kontakt policajca učenici odlaze u II Policijsku postaju gdje će se 
održati interaktivno predavanje i radionica s policijskim službenikom zaduženim za 
preventivu. 
Odlazak je planiran prema sljedećem rasporedu: 
- u utorak, 13. velače 2018. god. u 10,30 sati - 4.a razredni odjel 
- u četvrtak, 15.veljače 2018. god. u 10,30 sati – 4. b razredni odjel 
- u utorak, 20. veljače 2018. god. u 10,30 sati - 4.d razredni odjel 
- u četvrtak, 22.veljače 2018. god. u 10,30 sati – 4. c razredni odjel 

2. Komponenta Programa MAH 2 – namjenjena je roditeljima učenika svih 6. razreda. 
Interaktivno predavanje policijskog službenika zaduženog za preventivu, roditeljima 
učenika 6. razreda održat će se u prostoru škole 12. ožujka 2018. godine u 18,00 
sati. 

3. Komponenta Programa PIA 1 – namjenjana je svim učenicima 5. razreda – dolazak 
policijskog službenika zaduženog za preventivu u sve 5. razrede prema sljedećem 
rasporedu: 
- u utorak, 27. veljače 2018. godine  od 10,45 sati do 12,25 sati– 5.a  i 5.b razredni 

odjel  
- u četvrtak, 1.ožujka 2018. godine od 10,45 do 12,25 sati- 5.c i 5.d razredni odjel 

4. Komponenta Programa PIA 2 – namjenjena je  učenicima 6. razreda - dolazak 
policijskog službenika zaduženog za preventivu u sve 6. razrede prema sljedećem 
rasporedu: 
- u utorak, 6. ožujka 2018.god. u 10,45 sati – 6. b razredni odjel 
- u utorak, 6. ožujka 2018.god. u 11,35 sati – 6. c razredni odjel 
- u utorak, 6. ožujka 2018.god. u 12,25 sati – 6. a razredni odjel 

5. Komponenta „Sajam mogućnosti“ – namjenjen je svim učenicima 4. razreda. Program 
će se realizirati u mjesecu svibnju 2018. godine u dvorani Centra Zamet, Trg riječkih 
olimpijaca 1. Peta komponenta ima za cilj upoznavanje učenika 4. razreda riječkih 
osnovnih škola s pozitivnim izvanškolskim sadržajima u Gradu Rijeci kako bi učenici 
lakše mogli odabrati aktivnost kojom će se baviti u slobodno vrijeme. 

 

Koordinator Školskog preventivnog programa, Nataša Buzarinov, psihologinja 

 
 

 
 


