Natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu Nagrada i priznanja
Zajednice tehničke kulture Rijeka za 2016. godinu
Upravni odbor Zajednice tehničke kulture Rijeka 2.11.2016.g. donio je Odluku o raspisu Natječaja za
dodjelu Nagrada i priznanja za 2016. godinu. Komisija pri ZTK Rijeka razmotrit će pristigle prijedloge
članica, te svoj prijedlog dostaviti Upravnom odboru. Odluku o dodjeli Nagrada i priznanja za 2016.g.
donosi Upravni odbor ZTK Rijeka.
Ovim Natječajem objavljuju se osnovni kriteriji za dodjelu Nagrada i priznanja, utvrđuje se
postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.

I. Potrebna dokumentacija za kandidiranje predloženika
za Nagrade i priznanja
1. Popunjen i ovjeren propisani obrazac ZTK Rijeka sa traženim prilozima iz obrasca.
ZTK Rijeka zadržava pravo od predlagatelja zatražiti dodatna pojašnjenja.
Neće se uzeti u razmatranje:
kandidature s nepotpuno ispunjenim obrascem
kandidature s nepotpunom dokumentacijom
kandidature pristigle nakon roka.
Nakon završenog natječaja dokumentacija se ne vraća.

II. Način podnošenja kandidatura za Nagrade i priznanja i rok
Kandidatura sa cjelokupnom dokumentacijom iz točke I. dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu:
Zajednica tehničke kulture Rijeka, Korzo 2a/II, 51 000 Rijeka do 30.12.2016. u 14 sati, bez obzira na
način dostave.

III. Kriteriji za dodjelu Nagrada i priznanja
Udruga može predložiti najviše jednu osobu po svakoj kategoriji.
Nagrade i priznanja ZTK Rijeka dodjeljuju se u kategoriji:

-

Nagrada za životno djelo
Posebno priznanje
Godišnja nagrada
Nagrada za novinare
Jubilarna nagrada za članice ZTK
Priznanje za postignute rezultate na povećanju broja članova
Priznanje za postignute rezultate u radu
Priznanje za razvijanje volonterskog rada
1.

Nagrada za životno djelo

Nagrada za životno djelo može se dobiti samo jednom.

Osoba koja je profesionalno zaposlena u udruzi tehničke kulture ne može biti dobitnik
Nagrade za životno djelo.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima za cjelovito djelo koje je
pojedinac ostvario tijekom svog radnog vijeka na području razvoja ZTK, razvoja i promidžbe tehničke
kulture, stvaralačkog i znanstvenog rada, tehničkog odgoja i obrazovanja mladih, znanstvene i
tehničke opismenjenost građana.

Temelj za dodjelu Nagrade za životno djelo, pored navedenog, jest djelovanje u tehničkoj
kulturi u duljem vremenskom razdoblju – tijekom profesionalne karijere ili drugog dobrovoljnog
sudjelovanja u udrugama tehničke kulture, te javna prepoznatljivost i priznatost prinosa.

Posebno priznanje

Posebno priznanje dodjeljuje se u slučaju kada nema kandidata za Nagradu za životno djelo
ili u slučaju kada Komisija za dodjelu Nagrada i priznanja ZTK Rijeka ne prihvati kandidaturu.

Posebno priznanje može se dobiti samo jednom.

Dodjeljuje se istaknutim pojedincima za cjelovit rad u tehničkoj kulturi i davanju potpore
programima tehničke kulture.
 Posebno priznanje mogu dobiti i osobe koje nisu članovi udruga tehničke kulture

Godišnja nagrada ZTK Rijeka


Godišnja nagrada ZTK Rijeka dodjeljuje se pojedincu – članu članice ZTK Rijeka.

Godišnja nagrada ZTK Rijeka može se dodijeliti članici ako postoji i djeluje više godina, bilježi
porast broja članova, te razvija djelatnost, programe i projekte na način da koristi intelektualni kapital
i druge sposobnosti vlastitog članstva.

Godišnja nagrada može se dodijeliti i drugim pravnim osobama i institucijama ukoliko
pridonose razvitku i promociji tehničke kulture, te pomažu donacijama ZTK Rijeka ili njezine članice.

Godišnja nagrada može se dodijeliti i profesionalno zaposlenoj osobi u udruzi tehničke
kulture, ali bez naknade.

Godišnja nagrada Zajednice tehničke kulture može se dodijeliti i skupini pojedinaca ako je
ostvarenje odnosno prinos koji se nagrađuje rezultat njihova zajedničkog rada ili djelovanja. Ako se
priznanje dodjeljuje skupini pojedinaca članovi skupine ravnopravno dijele nagradu.

Godišnja nagrada može se dobiti više puta, ako između dvije dodjele nagrade istoj osobi
protekne najmanje 5 godina.

Godišnja nagrada dodijelit će se pojedincu osobito za:
 ostvarena postignuća u prethodnom razdoblju i to pojedincu koji je svojim radom kao organizator
aktivnosti doprinio razvoju i unapređenju ZTK Rijeka ili pojedine članice ZTK Rijeka na jednom od
slijedećih područja: omasovljenju članstva, širenju, razvoju i promidžbi tehničke kulture, tehničkom
odgoju i obrazovanju, poticanju i vrednovanju volonterskog rada u tehničkoj kulturi, te pojedincima
koji su postigli značajne natjecateljske i druge rezultate na gradskom, županijskom, nacionalnom i
međunarodnom nivou.
 izuzetan doprinos u razvoju i unapređivanju tehničkog odgoja i obrazovanja građana, posebno
mladih, putem izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti u tehničkim i drugim znanstvenim područjima,
kojima se razvijaju sposobnosti, znanja i vještine za znanstveno tehničko i radno stvaralaštvo, te
ostvaruje znanstveno i tehničko opismenjivanje, osposobljavanje i usmjeravanje za izbor znanstvenih
i tehničkih zanimanja, za nesebičan trud i doprinos pojedinca u razvoju tehničke kulture u tekućoj
godini;
2.

 razvoj i unaprjeđenje inventivnog rada u Rijeci,
 tehničkog stvaralaštva i tehničkog amaterizma;
 za izuzetne rezultate ostvarene u tehničkokulturnim, tehničkosportskim i drugim područjima
tehničke kulture, te u razvitku udruga tehničke kulture u Rijeci;
 za širenje znanstvenih i tehničkih dostignuća putem značajnog prinosa znanstvenom i tehničkom
opismenjivanju građana za primjenu znanstvenih i tehničko tehnoloških dostignuća u promicanju
tehnološkog razvitka gospodarstva i znanosti, popularizacije i promidžbe znanosti i tehnike, te
poticanja sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo u Rijeci;
 za kontinuiran, značajan ili izuzetno značajan pedagoški, znanstveni i stručni rad u tehničkoj kulturi
i u organizacijama tehničke kulture Rijeke;
 za izuzetan prinos državnoj i međunarodnoj promidžbi tehničke kulture i ostvarenih dostignuća u
svim njezinim područjima u Rijeci.

Nagrada za novinare


Nagrada za novinare može se dobiti više puta.

Nagrada za novinare dodjeljuje se osobama koje su kontinuirano pratile rad i djelatnosti ZTK
Rijeka i njenih članica, koje su svojim radom pridonijele popularizaciji i promidžbi ZTK Rijeka i njenih
članica i članova, ostvarivanju njihovih ciljeva i zadaća.

Prva Nagrada za novinare dodjeljuje se u obliku papirnog priznanja, te grafike ili slično po
prijedlogu Komisije za nagrade i priznanja. Ostale nagrade za novinare dodjeljulju se u obliku
papirnog priznanja.

Jubilarna nagrada

Jubilarna nagrada dodjeljuje se članicama za svakih 10 godina postojanja i rada, počevši od
10te godine nadalje.

Priznanja
Priznanje ZTK Rijeka može se dobiti više puta. Pojedinac, udruga ili druga pravna osoba i institucija
mogu dobiti priznanje ako između dvije dodjele priznanja istoj osobi protekne najmanje 3 godine.

Priznanje za postignute rezultate na povećanju broja članova može dobiti pojedinac – član
udruge, odnosno udruga ili druga pravna osoba, koja je radeći ili sudjelujući u akcijama omasovljenja
članstva pridonijela povećanju broja članova.

Priznanje za postignute rezultate u radu i širenju tehničke kulture može dobiti pojedinac,
članica Zajednica tehničke kulture Rijeka, pravna osoba ili osoba koja je profesionalno zaposlena u
udruzi, a koja je radeći ili sudjelujući u akcijama pridonijela širenju odnosno, unapređenju tehničke
kulture.

Priznanje za razvijanje volonterskog rada može dobiti pojedinac – član udruge ili udruga za
poticanje i vrednovanje volonterskog rada u tehničkoj kulturi.
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