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Uskrs je jedan od najstarijih

i najznačajnijih blagdana kršćana u
kojem se ogleda bit kršćanskog

vjerovanja - uskrsnuće.
Uskrs udahnjuje i dah proljeća,

bujanje prirode i navještenje novog života.

stoga svi oni koji su se odazvali na
sudjelovanje izložbe i koji će se ubuduće

odazvati izlaze svojom kreativnošću
humanosti ususret.

Udruga žena ”HERA“ Križevci i
Križevački Likovni krug

Pisanice
križevačkoga kraja

Program se provodi uz financijsku
potporu Nacionalne zaklade za
razvoj civilnog društva



* Udruga žena „HERA“ Križevci

* Gornjogradsko dobrotvorno i kulturno društvo

“Lipa“Križevci

* Dječji odjel gradske knjižnice

„Franjo Marković“Križevci

* Udruga  za pomoć osobama sa mentalnom

retardacijom

* OŠ “Ljudevita Modeca“ Križevci

* OŠ “Ljudevita Modeca“ Križevci - PŠ

* Sveta Helena, učiteljica Renata Krulić 1. i 2.

razred; učiteljica Draženka Pušić, 3. i 4. razred

* OŠ “Vladimir Nazor“ Križevci - PŠ Đurđic

* OŠ “Vladimir Nazor“

* OŠ Sv.Petar Orehovec - PŠ Fodrovec,

voditeljica radionice Ana Kambić,

učiteljica Marija Kajganić 2. razred;

učiteljica Lidija Marinković 3. razred

* OŠ Sv.Petar Orehovec – PŠ Gregurovec,

učiteljica Liljana Picig 3. i 4. razred

Već devetu  godinu za redom uz blagdan Uskrsa,

Udruga HERA Križevci organizira izložbu

“Pisanice Prigorskoga kraja“.

Posebno Nam je drago što se svake godine

našem pozivu na sudjelovanje izložbe odaziva

sve više i više zainteresiranih koji su ovu izložbu

učinili tradicionalnom.

Udruga HERA Križevci je jedina udruga u
županiji Koprivničko-križevačkoj koja pruža

pomoć ženama i djeci putem:

za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja

za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja

otvoren je 24 sata

radi četvrtkom od 17 – 19 sati

Izložba ima humanitarni karakter, sav prihod od prodaje

namijenjen je radu SOS telefona i Savjetovališta za žene i
djecu žrtve obiteljskog nasilja.

·

·

SOS telefona

Savjetovališta

SOS telefon /   711–077

Savjetovalište/ tel:
271–335

* Dječji vrtić Križevci

* Dječji vrtić Zraka Sunca

* Cvječarnica Latica – Križevci

* Socijaldemokratski forum žena SDP-a

Križevci

* Forum žena Đurđevac

* Estera Balog, OŠ Vladimir Nazor 2.c

razred

* Jovanka Pavičić – Križevci

* Jasenka Harča – Križevci

* Đurđica Bedeničec – Križevci

* Gordana Krpanić

* Nevenka Ištvanić

* Brankica Salopek

* Vlatka Bauer

* Sanja Benko
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