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O Malom svjetioniku

Hrvatska može bolje! To pokazuju ovi ljudi. Kao što svjetionik svijetli i pokazuje put 

brodovima i čuva ih od brodoloma, tako i ovi ljudi svijetle, obasjavaju put i pokazuju da 

se može bolje, drugačije – poštenjem i radom. Ovi ljudi su inspiracija, oni su podigli

ljestvicu, učinili da nitko više ne može reći da se u Hrvatskoj ne isplati rad i poštenje. Oni 

su naši svjetionici!

Cilj projekta je utjecati na radnu etiku i promijeniti vrijednosti u društvu, dati priznanje

onim djelatnicima koji se ističu radnom etikom, marljivošću i poštenjem, jer su rad i

poštenje put za bolju Hrvatsku. Želimo pokazati da se poštenje i rad isplate tako što

ćemo tim velikim ljudima dati javno priznanje i novčanu nagradu. 



“
Mali, jer nagrada koju dajemo nije dovoljno velika. 

Svjetionici, jer osvijetljavaju, daju nadu i pokazuju put. 

Veliki, jer se radi o velikim ljudima koji svijet mijenjaju

na bolje.



Kako je prošao Mali svjetionik 2020.?

2020. smo primili čak 572 prijave te između njih izabrali 

Top 10, a o pobjedniku je odlučila javnost s 8.909 glasova. 

Budući da su okolnosti bile specifične, dodjela nagrade Mali 

svjetionik bila je održana u nešto intimnijem izdanju nego 

2018. i 2019. Pogledajte je na www.malisvjetionik.hr

http://www.malisvjetionik.hr/
https://www.malisvjetionik.hr/poslovni-dnevnik-osvojila-100-tisuca-kuna-ranjena-u-vukovaru-dvaput-ucila-hodati-sad-je-najbolji-radnik/
https://youtu.be/k1VSDgnd7Uc
https://www.malisvjetionik.hr/dobro-jutro-hrvatska-mali-svjetionik-2020/
https://www.malisvjetionik.hr/lider-dodijeljena-nagrada-mali-svjetionik-2020-u-iznosu-od-100-000-kuna/
https://www.malisvjetionik.hr/lider-otvorene-su-prijave-za-mali-svjetionik-i-nagradu-od-100-000-kuna/
https://www.malisvjetionik.hr/vecernji-list-bira-se-najbolji-radnik-u-hrvatskoj-pobjednik-dobiva-100-000-kuna/


Upoznajte naše 
Svjetionike!



#1 Ivanka Pole

• Ivanka je djelatnica kioska Tisak plus d.o.o.

• Prijavio ju je više ljudi, među kojima je bio i stalni 

kupac koji kaže da je ’teta Ivanka svojom ljubaznošću i 

dobrotom stvarno inspiracija koja kao mali svjetionik 

uljepša i najtmurnije dane svojim kupcima’

• Za Ivanku je stiglo 1.861 glasova i tako je zasluženo 

postala Najboljom radnicom u Hrvatskoj

• ‘Jednostavno obožavam ljude i volim komunicirati. 

Najtužnija sam kada netko samo dođe kupiti štogod i 

ne prozbori ni riječ. ’ Ivanka Pole



#2 Zvjezdana Novina Repovečki

• Zvjezdana je zaposlenica Centra za odgoj i 

obrazovanje Krapinske Toplice i radi s učenicima s 

poremećajem iz autističnog spektra

• Prijavila ju je kolegica koja kaže da ju nije moguće 

opisati u par riječi 

• Za Zvjezdanu je stiglo 1.352 pa je završila na drugome 

mjestu i s 10.000 kuna

• ‘Bitno je reći da je ova nagrada motivacija za još 

predaniji rad dalje, osobito u području u kojem ja 

radim, a to su djeca s teškoćama u razvoju. ’ 

Zvjezdana Novina Repovečki



#3 Zlatko Miklec

• Zlatko Miklec djelatnik je Hrvatskog kišobrana

• Prijava za Zlatka stigla je od njegovih kolega koji su 

prepoznali njegove brojne vrline. Kažu da ‘Zlatko zrači 

dobrotom i skromnošću, uvijek je nasmijan, a u 

najtežim situacijama nađe pozitivu. I nikada ne traži 

ništa za sebe.’

• S 1.290 glasova bio je trećeplasirani te time osvojio 

5.000 kn

• ‘Pomažem svima kojima pomoć treba, to me puni. 

Dobivaš krila kada možeš nekome pomoći. ’ Zlatko 

Miklec



Upoznajte svih Top 10!

Ivanka Pole Zvjezdana Novina 
Repovečki

Zlatko Miklec Kristina Jelenić Ivana Šalić

Tisak plus d.o.o. Centar za odgoj i 
obrazovanje Krapinske 

Toplice

Hrvatski kišobran Obiteljski dom Giudici –
Villa Elisa

Udruga osoba s 
invaliditetom Sisačko-
moslavačke županije

https://www.malisvjetionik.hr/ivanka-pole/
https://www.malisvjetionik.hr/zvjezdana-novina-repovecki/
https://www.malisvjetionik.hr/zlatko-miklec/
https://www.malisvjetionik.hr/ivana-salic/
https://www.malisvjetionik.hr/kristina-jelenic/


Upoznajte svih Top 10!

Blaženka Brlošić Vladimir Marić Sanja Posavec 
Španović

Jelena Dominiković Vesna Gašparić

Osnovna škola August 
Šenoa, Gundinci

Osnovna škola Marina 
Držića, Zagreb

Učenički dom Mlinarska Medicinska škola 
Dubrovnik

Savez udruga osoba s 
invaliditetom Grada 

Siska

https://www.malisvjetionik.hr/vesna-gasparic/
https://www.malisvjetionik.hr/blazenka-brlosic/
https://www.malisvjetionik.hr/vladimir-maric/
https://www.malisvjetionik.hr/sanja-posavec-spanovic/
https://www.malisvjetionik.hr/jelena-dominikovic/


Financijski pregled 
i partneri



Financijski pregled 2020. 

Nagrade

1. mjesto: 100.000 kn

2. mjesto: 10.000 kn

3. mjesto: 5.000 kn

Donacije Marketing Ostali troškovi Preostalo Prihod

115.000 kn 156.000 kn 5.772 kn 24.880 kn 37.171 kn 13.604 kn

Projekt je medijski i

financijski podržalo

14 partnera

Digitalni marketing IT, video, plakete i

ostali administrativni

troškovi

Iznos preostao od 

2020. nakon 

provedbe projekta

Prihod od SMS I 

telefonskog glasovanja



Hvala našim partnerima!



Veselimo se 2021. :)



Vremenski tijek 2021.

6.9. – 26.9. Prijave putem web stranice

27.9. – 17.10. Komisija odabire Top 10

25.10. – 7.11. Glasanje javnosti putem SMS-a

12.11. Dodjela nagrade



Kako nas partneri mogu podržati?

• Financijski 

• Komunikacijski 

• Doniranjem poklon paketa

Svim našim partnerima želimo omogućiti medijski prostor, dodati 

njihov link na web stranicu te ih promovirati na našim društvenim 

mrežama. 



@malisvjetionik | www.malisvjetionik.hr | malisvjetionik@gmail.com


