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SKRAĆENA VERZIJA IZVJEŠTAJA O AKCIJI GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE U 2015. 
 
Akcija „Gradovi i općine – prijatelji djece“ - globalna inicijativa koja se u Hrvatskoj provodi od 1999. godine, 
a vode je Savez DND Hrvatske, Hrvatsko društvo za socijalnu i preventivnu pedijatriju i Ured UNICEF-a: 
- 107 gradova/općina uključenih u Akciju – u 2015. uključili se: Petrinja, Cres, Sv. Križ Začretje, Viškovo,  

(6 novih gradova i općina) 
- Obavljeni radni sastanci u Savezu s delegacijama: Lipik, Lepoglava, Bjelovar, Solin, Vidovec, 

Jastrebarsko, Kanfanar 
- Inicijative zatražene iz gradova i općina: Makarska, Cres, Lepoglava, Kanfanar, Pitomača, Blato, Luka, 

Preko. 
- Za intenziviranje akcije: Crikvenica, Vukovar, Čabar, Kastav, Kostrena, Kaštela, Kumrovec. 
- Tehnička i administrativna pomoć gradovima i općinama kandidatima u 2016: Lipik, Vidovec, Vodice i 

Solin kod popunjavanja završnog izvješća te koordinacija radom timova za ocjenjivanje tih gradova i 
općina te njihova proglašenja na godišnjem Savjetovanju.  

- Obavljen posjet u igraonicu „Ganja“ u Gunji na izložbu povodom Dana Konvencije UN-a o pravima 
djeteta – „Djeca u kriznim situacijama“, DND Vinkovci i Ured UNICEF-a.  

- U suradnji s Hrvatskom udrugom za ranu intervenciju u djetinjstvu animirani predstavnici iz gradova i 
općina za prezentacije programa i projekata na području rane intervencije u okviru poster-sekcija 4. 
Hrvatskog simpozija o ranoj intervenciji u djetinjstvu.  

- Predstavnik Središnjeg koordinacijskog odbora akcij, prof. dr. sc. Josip Grgurić bio je aktivan član u 
Izvršnom odboru Europske mreže gradova prijatelja djece. 

- Održani razgovori s Zvezom prijateljev mladine Slovenije u Celju o pokretanju slične akciju u Sloveniji 
- Predsjednica Saveza DND i Središnjeg KO-a predstavila akciju u Sarajevu, u Ministarstvu za rad, socijalnu 

politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. 
- Članovi Središnjeg koordinacijskog odbora davali prijedloge i sudjelovali u izradi Akcijskog plana za 

provedbu Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine. 
- Pregovaralo se o održavanju 7. Okruglog stola „Gorski kotar – prijatelj djece” s načelnikom i 

predstavnicima iz Lokvi na temu „Gorski kotar – neprepoznata baština”, nažalost zbog „neozbiljnosti” 
načelnika i članova koordinacije ,stol nije realiziran.  

- Održan je i 9. Susret gradova i općina – prijatelja djece u Jastrebarskom na kojemu je sudjelovalo 170-
ero djece i odraslih koordinatora iz gradova i općina. Za odrasle je održan okrugli stol na temu 
„Integracija socijalno isključene djece u život lokalnih zajednica“, s naglaskom i na pomoć djeci 
izbjeglicama te integraciju azilanata u život zajednice.  

- Raspisan je Natječaj za Naj akcije iz gradova i općina, prijavljeno je 44 naj-akcija iz 37 gradova i općina 
sudionika u Akciji. 

- Za Dječji tjedan 2016. distribuirane su smjernice i plakati u 95 Društava Naša djeca i 100 gradova i 
općina sudionika Akcije. Prikupljeni su i na mrežnim stranicama objavljeni brojni programi Dječeg 
tjedna iz gradova i općina. 

- Ocjenjena su 3 nova grada/općine – prijatelja djece, tako da trenutno 51 grad/općina – prijatelj djece 
nosi prestižan naziv prijatelj djece. 

- Održano je tematsko Savjetovanje povodom Dana Konvencije UN-a o pravima djece u Zagrebu, na 
kojem je bilo više od 150 sudionika, djece iz Dječjih foruma/Dječjih vijeća i odraslih, a tema savjetovanja 
su bili novi nacionalni indikatori za dobrobit djece u RH koji su izradi od strane stručne komisije Vlade 
RH i Ministarstva socijalne politike i mladih.  

- U sjedištu Akcije, u Savezu DND započela je s radom i stručna radna skupina za reevaluaciju postojeće 
metodologije ocjenjivanja rezultata akcije kojoj će biti cilj osuvremeniti metodologiju, uskladiti je s 
međunarodnim iskustvima, domaćim nacionalnim planovima, nacionalnim indikatorima dobrobiti za 
djecu te dosadašnjim bogatim iskustvom koje se ima na ovom području.Postavljen okvir rada na 
metodologiji i hodogram aktivnosti u 2016. godini za tu aktivnost.  

- U okviru projekta „Aktivna dječja participacija – Dječja vijeća u lokalnoj zajednici“ objavljen je Natječaj 
za Naj-projekte, pristiglo 12 Naj-projekata, odabrani naj-projekti : Dječjeg vijeća grada Čakovca „I 
životinje su moji prijatelji“ i Dječjeg vijeća Grada Ogulina  „Borbom protiv siromaštva i socijalne 
isključenosti djece“. Održan 11. Susret Dječjih vijeća Hrvatske u Koprivnici u organizaciji Saveza društava 
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Naša djeca Hrvatske, Grada Koprivnice, Koordinacijskog odbora Grad Koprivnica-prijatelj djece i Društva 
Naša djeca Koprivnica. Na Susretu je sudjelovalo više od 80 djece-vijećnika, njihovih mentora, 
predstavnika gradskih i općinskih uprava iz gradova i općina. Održane su paralelne radionice za djecu i 
voditelje: lutkarska na temu dječja prava, tradicionalne igre i stari zanati, kulinarska radionica.   

- Započeli radni sastanci i potpisan Sporazum o suradnji s Hrvatskom zajednicom županija u realizaciji 
projekta „Županija – prijatelj djece“.  

- Uređen i tiskan dvobroj glasnika Akcije, mape, vrećice. 
- Svakodnevno objavljivanje vijesti, izvješća, fotografije iz gradova i općina sudionika akcije na mrežnim 

stranicama Saveza i facebook pod rubrikom „Riječju i slikom iz gradova i općina“ te mjesečni Newsletter 
Saveza koji dostavljamo građanima prijavljenim putem web. stranice. 
 

 
Izvješće pripremila: S. Krpes, siječanj 2016. 


