
GRAD JASTREBARSKO 
 

Grad Jastrebarsko pokazuje brigu za djecu u nekoliko segmenata 
tako što je rezultiralo pozitivnim priraštajem od  72 promila. 
Godišnja izdvajanja po djetetu iznose  6 990,71 kn, a za 
novorođenčad  3 000 kn za 1. i 2. dijete, a 10 000 kn za 3. dijete.  

 
U 60 gradskih naselja naporom i entuzijazmom grada i mještana ne zatvaraju se područne 
škole već se uređuju dječja igrališta, potiče se rad KUD-ova, puhačkih orekstara i DVD-a u 
društvenim domovima kako bi se odvijao društveni život u tim dislociranim područjima.  
 
Važan projekt Grada Jastrebarskog je projekt uređenja dječjih igrališta, uređeno  je i 
opremljeno 20 dječjih igrališta, a u planu je uređenje igrališta u svim gradskim naseljima. U 
izgradnji je nova osnovna škola i projekt gradskog kupališta. Povučena su znatna sredstva 
iz EU fondova te je uređen gradski Muzej i osposobljena njegova djelatnost. U osnivanju je 
i Volonterski centar u kojima će volontirati mladi, kojima će na taj način biti omogućeno 
apliciranje za stipendije Grada.   
 
Djeca participiraju u gradskim manifestacijama, posjećuju gradonačelnika ili gradonačelnik 
osobno posjećuje djecu u ustanovama, a pred osnivanjem su Dječjeg gradskog vijeća.  
 
Grad je jako dobro razvio projekt poduzetničke zone što je jedan od znatnih izvora prihoda 
za gradski proračun i ulaganje u usluge za građane i infrastrukturu. Jastrebarsko ima 
zbrinut otpad i sanirana odlagališta smeća prema EU standardima.   
 
Dva pedijatra su odličan normativ na broj predškolske djece.  
 
U cijeni vrtića (1.600,00 kn) roditelji participiraju 30%, a ostatak sufinancira Grad.  
 
Vrtić ima osoblje osposobljeno za praćenje razvoja djece, rane intervencije i rehabilitacije: 
defektolog, logoped, psiholog i pomoćnica koja je na stažu te pedagoga. Provode se 
razvojni testovi za fiziološki razvoj djeteta, a stručnjaci vrtića usko surađuju s roditeljima. 
Preko EU projekta će se financirati još 5 pomoćnika za inkluziju. Inovativna je  terapija 
glazbom kroz slušni integracijski trening, a vrtić provodi UNICEF-ov program “Rastimo 
zajedno” te je u osnivanju “Klub za roditelje”. 
 
Inkluzivni centar za djecu PROFECTUS (udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju)  
organizira poticajno vježbanje za bebe u suradnji s pedijatrom, kreativne radionice, pomoć 
u učenju sa soc. pedagogom, a želja im je opremiti senzorički kabinet. Rade na osnivanju 
Centra znanja koji bi pomagao u obrazovanju odraslih nezaposlenih koji su nezaposleni 
zbog invaliditeta ili koji zbog duge nezaposlenosti.  
 
Crveni križ, zajedno s Centrom za socijalnu skrb, radi godišnje popise domaćinstava 
kojima je potrebna socijalna pomoć, ljeti održavaju kreativne, lutkarske i dramske 
radionice, a u suradnji s MUP-om, sudom i organiziraju odrađivanje društveno korisnog 
rada. 
 
U gradu djeluju tri (3) pjevačka zbora, a u okolici grada djeluje šest (6) puhačkih orkestara, 
jedan (1) tamburaški orkestar, te veliki broj raznolikih glazbenih sastava. Na području 
grada djeluje niz KUD-ova, 49 sportskih društava, 19 kulturnih udruga te Gradsko kazalište 
(starija skupina Tomaš Miklovčić i mlađa skupina I. B. Mažuranić) koje više od 40 godina 
okuplja entuzijaste i zaljubljenike u glumu i kazalište.  



Grad posebno ističe projekt „Zimske i ljetne igraonice“ u organizaciji DND koji je verificiran 
od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a njime je obuhvaćeno 19 aktivnosti 
za djecu od vrtićke dobi do IV. razreda srednjih škola.  

Ponos Grada su i „Svetojanske mažoretkinje“. Mažoret plesanje vrlo je popularno u gradu, 
a za to su zaslužni rezultati, stručan rad s djecom te mogućnost nastupa na brojnim 
manifestacijama.  

U Jastrebarskom djeluje jedna od najvećih glazbenih škola na ovim prostorima, broji čak  
196 učenika u osnovnoškolskom program za 10 instrumenata, a otvorena je i glazbena 
igraonica za predškolce.  
 
U Jastrebarskom veliki broj djece uključen je u sportske i rekreativne sadržaje budući da 
Sportska zajednica velikim brojem javnih i atraktivnih akcija promovira sport i rekreaciju za 
djecu i građane. Ovaj kraj poznat je i po zajedničkim izletima roditelja i djece na Japetić i 
ostale vrhove Samoborskog gorja te na okolna izletišta.  
 
Turistička zajednica  u suradnji s DND, školom KUD-ovima i ostalim zainteresiranima  
organizira akcije za Fašnik, Uskrs, Ljeto u Jaski, Advent i Božić akcije u koje su uključena 
djeca i mladi, a i njihovi roditelji.   
 
Napominjemo da je Jastrebarsko proglašeno i za jedno od najpoželjnijih mjesta za život 
mladih obitelji u Hrvatskoj. 
 

Stoga smo mišljenja da s ponosom Grad Jastrebarsko može ponijeti prestižni naslov 
“Grad Jastrebarsko/Jaska-prijatelj djece“, s intencijom da i u buduće brinu o djeci i 
mladima svoga Grada. 
 
 

Članice Komisije: 
Mr. sc. Katarina Milković 

                                                                            Mr. sc. Maja Pleše Sabol 
Mr.sc. Ružica Vasari Talanga, speci. pedijatrica 

Snježana Krpes, prof. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPĆINA MAČE  

Općina sufinancira mnoge aktivnosti za djecu, a u razdoblju od 
2008. do 2011. godine  ostvarene su velike investicije: izgradnja 
nove sportske dvorane, nadogradnja škole, uređenje Doma kulture 
gdje sve udruge održavaju probe i nastupe, izgradnja i uređenje 
dječjeg igrališta. Između ostalog Općina promovira natalitet i kroz 
novčanu donaciju od 2.000 kuna za svako dijete te zlatni poklon 
vrijedan 500 kuna. 

 
Djeca sudjeluju u kreaciji programa akcije kroz Vijeće učenika. Pokrenuta je inicijativa za 
osnivanje Dječjeg vijeća tijekom sljedeće godine. U okviru škole djeluje i novinarska 
skupina koja se uključuje u radio emisije Radio Zlatara nizom tema koje odabiru učenici i 
koje su za njih aktualne. 
 
Općina nema dječji vrtić, ali ima lijepo uređenu igraonicu za predškolce koja djeluje u 
okviru Društva”Naša djeca” Mače. Uz provedbu različitih osmišljenih aktivnosti za 
predškolce u igraonici se provode i preventivni i zdrastveni programi u koje se uključuju i 
roditelji djece. Društvo”Naša djeca”Mače vrlo je aktivan kako inicijator tako i sudionik 
različitih programa za djecu i s djecom: Mali fašnik, Dan obitelji, Majčin dan, Dječji tjedan, 
Dan općine, Sveti Nikola, Tamburaška noć. 
 
Patronažna služba je odlično organizirana u suradnji s liječnikom specijalistom obiteljske 
medicine. Dojenje se promiče javnim akcijama, zdravstveno odgojnim tribinama, putem 
rada grupe za potporu dojenja. Dojenačka smrtnost je 0 promila.  Provode se akcije za 
poboljšanje prehrane djece i zdravih stilova života. 
 
Neurorizična djeca su uključena u rehabilitacijske programe pri specijalnoj bolnici u 
Krapinskim Toplicama, kod težih oblika uključuju se u odgojno obrazovni program 
zdravstvenih institucija, kod nekih se po preporuci fizijatra provodi kontinuirana fizikalna 
terapija u kući, a roditelje se educira o provođenju postupaka s djetetom i pomaže se kod 
nabavke potrebnih pomagala. 
 
U suradnji sa socijalnom službom pruža se i pomoć djeci i obiteljima slabijeg imovinskog 
stanja, kao i roditeljima kronično bolesne djece.  
 
U rješavanju problema razvila se dobra suradnja MUP-a, Centra za socijalnu skrb, škola i 
Crvenog križa koji je uključen u odrađivanje društveno-korisnog rada. Pitanja zlostavljane 
djece rješavaju udomljavanjem. Imaju dovoljno udomiteljskih obitelji te također dobro 
surađuju s Varaždinskom županijom 
 
Postoje kontinuirani programi s djecom o lošim navikama pušenja, konzumaciji alkohola i 
droga kroz projekt „Zdrav za 5“ u zajedništvu a MUP-om, Ministarstvom zdravlja i zaštite 
okoliša.  
 
Provodi se edukacija djece ali i odraslih sudionika u prometu. Uređene su pješačke staze i 
nogostupi, obilježeni pješački prijelazi, postavljeni ležeći policajci, te adekvatna ulična 
rasvjeta, naročito oko škole, dječjih ustanova i igrališta namijenjenih djeci. 
 
Udruge na području općine Mače vrlo su aktivne i okupljaju djecu i mlade svih dobnih 
skupina, a važno je napomenuti da ih financijski dobro prati općina.   
 



U KUD Mače uključeno je 88 djece koja svoje slobodno vrijeme provode u velikoj i 
opremljenoj dvorani njegujući tako kulturu i običaje svojeg kraja. 
 
Mačanske mažoretkinje vrlo su uspješna udruga u koju je uključeno 45 djece i mladih. 
Dobitnice su niza različitih plaketa i priznanja što je pozitivan pokazatelj kvalitetnog rada s 
mlađom populacijom. 
 
Djeca i mladi su uključeni i u rad nogometnog kluba Gaj Mače. U Maču djeluje i Kick 
boxing klub, te Šahovski klub. Općina veliki dio svojeg proračuna ulaže u sportske 
aktivnosti djece. 
 
Dobrovoljno vatrogasno društvo uključuje u svoje redove djecu od najranije dobi koja 
ostaju članovi i u kasnijoj životnoj dobi. 
 
Svojim djelovanjem zapaženi je vokalni sastav "Kajde" koji je snimio svoj CD i 3 video 
spota te ima jednu nominaciju za Porin. 
 
Općina Mače živi s djecom i za djecu. Od najranije dobi djecu uključuju u sve aktivnosti. 
Takvim svojim djelovanjem odrasli šalju važnu poruku najmlađim žiteljima, a to je da im je 
važno ne samo njihovo kvalitetno odrastanje, već i njihov ostanak u općini Mače.  
 
Mače je još jedan primjer malog mjesta koji pokazuje da nije potrebno jako puno novca za 
dobro uređen i kvalitetan život, ali da je potrebna volja i cilj. Stoga smatramo da je općina 
Mače svojim entuzijazmom i brigom za djecu opravdala kandidaturu za naslov “Općina – 
prijatelj djece”.  
 

 

Članice Komisije: 
Dr. Dubravka Lipovac 

                                                                            Mr. sc. Maja Pleše Sabol 
Mirjana Kolarek-Karakaš, dr.med. 

Gordana Šoltić-Siladi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAD ROVINJ 

 

Ukupan rast utrošenih sredstava za djecu iz gradskog proračuna 
iz godine u godinu se povećava te u 2013. iznosi 15,09%., a 
ukupni iznos izdvajanja po jednom djetetu povećan je za 5,25% i 
iznosi 7.164,35 na što su utjecale mjere i strategije lokalne 
zajednice.  

 

Grad financira logopeda, psihologa, nastavnika TZK, Program prevencije ovisnosti, 
jednokratne novčane pomoći za novorođenče 1 500 kn po djetetu, a 500 kn za dojenčad 
do godine dana starosti..  
 
15 učenika i 156 studenata korisnici su stipendije Grada, a iz gradskog proračuna 
sufinancira se rad 100 udruga i 38 sportskih klubova.  
 
Dječje gradsko vijeće Rovinj vrlo je aktivno. Djeca ističu kako im njihov grad pruža puno 
radionica, sportskih aktivnosti, besplatnu pomoć u učenju. U gradu je lijepa priroda, svježi 
zrak, ima puno parkova, mogu se voziti biciklom. Grad je siguran. Puno se ulaže u djecu i 
programe za djecu. Imaju kino i kazalište.  
 
Programom prenatalne zaštite obuhvaćeno je 99% trudnica, provede se programi 
zdravstvenog odgoja za trudnice, a Grad plaća lokalnom zavodu za zaštitu zdravlja da 
provodi analizu kvalitete prehrane u vrtićima i osnovnim školama što je odlična 
javnozdravstvena mjera. Vodi se registar neurorizične djece i praćenje od pedijatra i 
specijalističkih službi. 
 
U Gradu Rovinju djeluju dva dječja vrtića: Dječji vrtić Neven i Talijanski dječji vrtić Naridola 
(hrv. Pužić) čime je u potpunosti riješen prihvat djece predškolskog uzrasta. 
 
U Dječjem vrtiću “Neven” održavaju se tečajevi za kompetentno roditeljstvo prema 
UNICEF-ovom programu “Prve tri su najvažnije, rastimo zajedno“. Odgojiteljice su prošle 
edukaciju kod prof. Lay, pionirom u radu s nadarenom djecom u Hrvatskoj, pa su 
osposobljeni za otkrivanje i rad s nadarenom djecom. Brine se za zdravu prehranu djece i 
svakodnevne vježbe kretanja po 45 minuta. Grad sufinancira stručnog suradnika 
kineziologa. 
 
U Osnovnoj školi Vladimira Nazora uređen je logopedski kabinet s didaktičkim 
materijalima, imaju stručni tim: psihologa, pedagoga, defektologa i logopeda koji je 
zadužen za sve 3 osnovne škole i koji financira Grad. Školski list «Galeb» izlazi već punih 
40 godina kojeg u cijelosti priprema novinarska grupa škole, a OŠ organizira dječji 
glazbeni festival “Nazorov mikrofon”. Pri školi djeluje novouređena osnovna glazbena 
škola.  
 
Talijanska osnovna škola Bernardo Bennusi uključena je u brojne projekte o dječjim 
pravima, sigurnosti na Internetu. Imaju i školski bend sastavljen od učenika. Škola izvrsno 
surađuje s talijanskim vrtićem i srednjom talijanskom školom. 
 
OŠ Jurja Dobrile nastavu organizira u područnim školama Rovinjsko selo i Bale, a 
Strukovna škola Eugena Kumičića ima bogatu tradiciju u obučavanju učenika za različita 
strukovna zanimanja te dobru suradnju s poduzetnicima.  
 



Dobra suradnja Grada i škola vidi se i na primjeru sufinanciranja maturalnih zabava i izleta 
8. razreda za učenike slabijeg imovinskog statusa.  
 
Hvale vrijedan je projekt POU Rovinj  “POUčilica” - besplatna pomoć u učenju za učenike 
osnovnih škola od 5. do 8. razreda. U samom programu sudjeluju volonteri i vršnjaci 
pomagači. Osim pomoći u učenju, djeca idu na zajedničke izlete i zajednička druženja. 
 
Izuzetno je dobra suradnja Grada Rovinja s Centrom za socijalnu skrb, na čiju preporuku 
Grad osigurava jednokratne novčane pomoći za pokrivanje troškova režija. Grad podržava 
Gradsko psihološko savjetovalište za brak, obitelj i mladež gdje rade dvije socijalne 
radnice i jedan psiholog.  
 
U gradu se sustavno provode cjeloviti programi opće primarne prevencije za svu djecu i 
roditelje (Program suzbijanja zloporabe droga i maloljetničkog devijantnog ponašanja-
dugoročni program Grada). 
 
Grad osigurava uvjete za rad i potrebna sredstva programima za poticanje kvalitetne 
socijalizacije djece koji obuhvaćaju i roditelje. Konkretno za Dnevni centar za rehabilitaciju 
Veruda-Pula grad izdvaja 240.000,00 kn, a izdvaja sredstva i za lijekove koje ne podmiruje 
HZZO i za invalidska pomagala.  
 
Ističemo rad Udruge “Babin pas” osnovane za promicanje i očuvanje lokalne kulturne 
baštine - uređenje starih kažuna, ali i nematerijalne etno kulture uz objavljivanje i izdavanje 
pisane i predajne narodne kulture. Najnoviji projekt „MOŽE LI BITI DRUGAČIJE“ ostvaruje 
se s udrugom  znanstvenika iz Rijeke “Zlatni rez”. Planira se i otvaranje interaktivnog 
muzeja za djecu. 
 
Grad Rovinj se može dičiti brojnim slobodnim aktivnostima za djecu. Djeca mogu uživati u 
zelenilu, lijepim biciklističkim stazama i čistom zraku. Kulturno umjetnička ponuda za djecu 
je bogata. Djeca sudjeluju u različitim manifestacijama, a Dječje gradsko vijeće je aktivno i 
odrasli slušaju dječje prijedloge. Rovinj je grad koji svojoj djeci može pružiti lijepo, zdravo i 
interesantno djetinjstvo i mladalaštvo te ga s pravom predlažemo za titulu “Grad – prijatelj 
djece”. 
 
 

 
Članice Komisije: 

Ana Kola, psihologinja 
                                                                            Ivone Šabarić Rubeša, mag. edu. reh. 

Mr. sc. Katarina Milković 
Mr.sc. Ružica Vasari Talanga, speci. pedijatrica 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPĆINA TUHELJ 
 

Prirodni priraštaj u Općini 2012. godine pokazuje 1 promil porasta 
nakon pada broja stanovnika posljednih 10 godina te se dosad u 
2013. godini rodilo 23 novorođenih. Općina već zadnjih 7 godina 
provodi pronatalitetnu politiku, za rođenje prvog djeteta roditelji 
dobivaju 1.000, za drugo dijete 2.000, za treće i svako sijedeće 
5.000 kuna. 

 
Posebno se stimulira rad udruga i to onih koje rade s djecom, a načelnik ih ističe kao jednu 
od većih vrijednosti u općini.  
 
Za djecu slabijeg imovinskog stanja sufinanciraju se razne aktivnosti-školske kuhinje, 
prijevoz djece, sufinanciranje školskih udžbenika, prijevoz školske djece, itd.  
 

Postoji evidencija neurorizične djece kroz: postavljanje dijagnoze, redovite kontrolne 
preglede, rani početak i dostupnost rehabilitacije, stručni mobilni timovi, stručna pomoć 
članovima obitelji, suradnja i koordinacija sa drugim odgovornim stručnjacima i stručnim 
službama, evaluacija i izvještavanje. 
 

Dojenje se promiče kroz rad patronažne sestre i nadležnog liječnika opće obiteljske 
medicine kao i kroz rad Grupa za potporu dojenja 
 
Za cijelu županiju tijekom nedjelje i blagdana postoji dežurstvo pedijatara u Zaboku kroz 
24 sata.. 
 
Postoje i provode se programi pomoći kronično bolesnoj djeci i njihovim roditeljima kroz 
edukaciju, podršku i pomoć, rad i pomoć udrugama koje rade sa tom djecom (Crveni križ, 
Caritas). 
 
Akcije za poboljšanje prehrane djece i zdravih stilova života djece provode se kroz 
edukaciju roditelja i djece o pravilnoj prehrani, izradi jelovnika u školama od strane stručnih 
osoba, kao i promoviranje tjelesnih aktivnosti. 
 
Općina financira odlazak u vrtić u drugim općinama i gradovima s obzirom na to da na 
području Općine nema predškolske ustanove. Plan je da se do kraja 2014. godine napravi 
vrtić u Tuhlju, preuređenjem stare škole, a oprema za vrtić je već dobivena od 
Ministarstva.  
 
U OŠ Lijepa naša Tuhelj provode se projekti iz demokratskog građanstva, snimili su video 
film, izdali rječnik tuheljskog kraja, projekti uređenja školskog okoliša i škole, a trenutni 
projekt je uređenje info ploče Tuhlja u suradnji s Turističkom zajednicom i e-dnevnik. Kod 
djece razvijaju volonterski duh, organiziranjem pomoći među učenicima: pomoć u učenju i 
pomoć u sakupljanju novčanih sredstava za Školu u prirodi. Posebno je dojmljiva inicijativa 
da je prilikom održavanja državnog natjecanja paraolimpijaca u Termama Tuhelj 2007. 
godine po dvoje djece bilo zaduženo za pomoć svakom paraolimpijcu. Djeca su također 
bila uključena u uređivanje dječjeg igrališta koje se konutinuirano uređuje raznim 
donacijama i humanitarnim manifestacijama u organizaciji Društva Naša djeca i ostalih 
udruga.  
 
  



S djecom s teškoćama rade stručni suradnici, a škola surađuju sa Zavodom za javno 
zdravstvo, Policijskom postajom Klanjec i Centrom za socijalnu skrb.  
 
Društvo Naša djeca, inicijator akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece” potiče i organizira 
jako puno aktivnosti za djecu i odrasle u suradnji sa školom i drugim udrugama, radionice 
„Sto ljudi-sto ćudi“, projekt “Budi neovisan”. Pri Društvu radi Dječji forum koji planiraju 
pokrenuti projekt pomoći starijim osobama te IV. saziv Dječjeg vijeća koje ove godine 
provodi projekt “Dim nam šteti”. Općina Tuhelj 2010. godine bili su uspješni domaćini 
Susreta Dječjih vijeća Hrvatske. DND organizira i igraonicu za djecu koja nisu obuhvaćena 
vrtićem.  
 
Sportsko društvo Tuhelj vrlo je aktivno. Otvaranjem nove sportske dvorane u školi djeci je 
omogućeno treniranje tijekom cijele godine. Društvo promiče kretanje i zdrave stiloge 
života, posebno među pretilom djecom. U sklopu dvorane osiguran je prostor za udruge da 
mogu držati svoje materijale i dokumentaciju.  
 
Vrlo je značajan rad etno udruge Kolovart koja se bavi očuvanjem starih običaja i zanata, 
Puhačkog orkestra Lipa koji danas broji 60 članova, od toga 80% djece i KUD-a Lipa koji 
okuplja djecu u dvije sekcije: zbor i dramskoj grupi te rad Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva koje svake godine organizira ljetovanje za djecu u kampu u Fažani. U njih su 
uključene nekoliko generacija obiteljskih članova kao primjer kako jedna mala zajednica 
okuplja svoje mještane.  
 
Turistička zajednica organizira u svibnju Dan zdravlja,sporta i rekreacije – imaju uređene 
pješačke staze oko mjesta, Dan planeta  Zemlje se iskoristi za ekološke akcije, a akcija 
Volim Hrvatsku za izložbe dječijih radova. U lipnju sljedeće godine pokušati će obnoviti 
Dane A.Mihanovića i uključiti i djecu.  
 
Općina Tuhelj jedna je mala općina u kojoj se osjeti pozitivna energija i suradnja svih 
udruga koje u njoj rade posebno s naglaskom na djecu i mlade kojima pokušavaju ponuditi 
što više kvalitetnih sadržaja. Ljudi zrače velikim entuzijazmom, trude se i ulažu veliku 
energiju da njihova općina bude mjesto gdje će djeca biti sretna i zadovoljna stoga Općinu 
Tuhelj predlažemo za općinu – prijatelj djece.  
 

 
 

 
Članice Komisije: 

Dr. Dubravka Lipovac 
Jasenka Borovčak 

Mr. sc. Maja Pleše-Sabol 
 


