Središnji koordinacijski odbor akcije

GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE



sa sjedištem u Savezu društava Naša djeca
 Hrvatske

ZAGREB, AMRUŠEVA 10 ● TELEFON: (385) 01/ 49 22 959, 49 22 957; E-MAIL: info@savez-dnd.hr;
FAKS: 49 22 975 ●
ŽIRO RAČUN Saveza DND Hrvatske, namjenski za akciju „Gradovi i općine - prijatelji djece“: 2340009-1310118483; MB: 3213960; OIB
82683059627

____________________________________________________________________

Izvještaj o akciji: Gradovi i općine – prijatelji djece u 2013.
Aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora
Akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ Središnji koordinacijski odbor Akcije provodi od 1999.
godine i kontinuirano je ostvaruje do danas. Do kraja 2013. godine u Akciju je uključeno 96
gradova i općina, a njih 44 nosi prestižan naziv prijatelj djece. Središnji koordinacijski odbor, kojeg
čine predstavnici iz Saveza društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatskog društva za preventivnu i
socijalnu pedijatriju, Ureda UNICEF-a, grada Zagreba i Udruge gradova te članova koordinacijskog
odbora iz Velike Gorice te pod pokroviteljskom Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, nastavio je u 2013.
svoje programske aktivnosti koje obuhvaćaju sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici te
afirmiraju holistički pristup cjelokupne zajednice usmjerene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i
poticajno okružje za djecu. Hrvatski program razrađen je putem 123 zahtjeva u 10 područja važnih
za život djece, a Gradovi / općine, kad zadovolje kriterije iz programa, stječu počasni naziv
„Grad/Općina – prijatelj djece“.
Sve provedene aktivnosti ostvarene su iz prikupljenih kotizacija gradova i općina-sudionika Akcije,
uz veliki volonterski doprinos svih članova Središnjeg koordinacijskog odbora i koordinacijskih
odbora u gradovima i općinama.
Koordinatorica aktivnostima Središnjeg KO-a Akcije: Snježana Krpes, programska i organizacijska
savjetnica u Savezu društava Naša djeca Hrvatske.
Suradnja s koordinacijskim odborima u G/O:
U sjedištu Akcije (Savezu DND Hrvatske) pružana je stručna i tehnička pomoć svim zainteresiranim
G/O (onima koji već sudjeluju u Akciji, kao i onima koji su u postupku uključivanja), kandidatima za
ocjenjivanje te stručnim suradnicima za provedbu aktivnosti. Sva dokumentacija iz G/O (izvještaji,
izvedbeni planovi, startni upitnici, i ostala dokumentacija) je analizirana te su pružane informacije
o Akciji telefonski, e-poštom, dopisima, objavama na mrežnim stranicama Saveza DND Hrvatske
pod rubrikom „Riječju i slikom iz gradova i općina“, a u srpnju na facebook stranicama pokrenuta
je i rubrika „Gradovi i općine – prijatelji djece u europskom kontekstu“ u kojoj su objavljivani
materijali iz gradova i općina – prijatelji djece o njihovim dostignućima. Izvještaji iz G/O također su
objavljivani u dvobroju 16-17 Glasnika Akcije.
Ocjenjivanje i proglašenje gradova i općina u 2013.
Zaprimljena su završni izvještaji o samoocijenjivanju iz Jastrebarskog, Mača, Rovinja i Tuhlja. Nakon
izvida prosudbenih komisija i provedenih istraživanja mišljenja djece i građana o kvaliteti života za
djecu u tim sredinama, Središnji koordinacijski odbor donio je Odluku da se proglase gradovima i
općinama – prijateljima djece.
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Naj-akcija 2013.
Središnji koordinacijski odbor akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ pozvao je sve sudionike
akcije da na Natječaj za „Naj-akcije 2014.“ prijave originalne, nove akcije i aktivnosti za djecu koje
su proveli ili namjeravaju provesti u svojim lokalnim zajednicama tijekom 2013. godine. Na
Natječaj prijavljeno je 44 Naj-akcije iz 38 gradova i općina. Povjerenstvo u sastavu: mr. sc. Giovana
Armano, Ksenija Rožman i Manuela Vladić Mašturko dodijelilo je 5 Povelja za uzorno provedene
akcije i 39 Pohvala za uspješno provedene Naj-akcije kojima se unapređuje život djece u lokalnim
zajednicama. Ovaj natječaj iz godine u godinu izaziva sve veći interes gradova i općina uključenih u
Akciju.
Dječji tjedan 2013.:
Pod tradicionalnim sloganom „Ljubav djeci prije svega“ u gradovima i općinama obilježen je od 7.14. listopada. Središnji koordinacijski odbor Akcije tiskao je i distribuirao plakat u G/O za
organizatore aktivnosti te smjernice za provedbu programa te informaciju za javnost. Izvještaji iz
G/O i Društava Naša djeca pokazali su da je organizirano niz akcija za djecu u kojima je sudjelovao
velik broj djece i odraslih (posjeti djece Dječjih foruma i Dječjih vijeća gradonačelnicima i
načelnicima, sjednice Dječjih vijeća, izložbe, kino i kazališne predstave, radionice o dječjim
pravima, javni nastupi djece u lokalnim medijima).
Savjetovanje Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“
Održano je 21. studenog 2013. je u Starogradskoj vijećnici Skupštine Grada Zagreba te se okupilo
više od 150 predstavnika iz gradova i općina, državnih, gradskih i općinskih tijela, institucija,
ustanova, organizacija, Društava Naša djeca te djece i voditelja iz Dječjih vijeća i Dječjih foruma iz
Hrvatske. Proglašeni su novi G/O-prijatelji djece: Grad Jastrebarsko, Općina Mače, Grad Rovinj i
Općina Tuhelj te Naj-akcije. Na Savjetovanju su predstavljeni: „Nacrt prijedloga Nacionalne
strategije za zaštitu i promicanje prava djece u RH od 2013. do 2020. godine“, „Uloga lokalne
zajednice u ostvarivanju prava djeteta“ te novi program Ureda UNICEF-a za Hrvatsku pod nazivom
„Djeca su naš najvažniji posao“ koji se provodi u suradnji s privatnim sektorom. Mnogobrojna
djeca i odrasli sudionici predstavljali su svoja iskustva iz prakse navodeći primjere kako je akcija
„Gradovi i općine – prijatelji djece“ obogatila, oplemenila i unaprijedila kvalitetu života djece u
njihovim sredinama.
7. Susret gradova i općina – prijatelja djece Hrvatske u Opatiji
Na 7. Susretu sudionika Akcije Gradovi i općine – prijatelji djece, koje su zajednički organizirali
Koordinacijski odbor Akcije Grada Opatije, Grad Opatija i Središnji koordinacijski odbor akcije
„Gradovi i općine – prijatelji djece“ susreli su se djeca, njihovi voditelji-mentori te čelnici lokalnih
zajednica – ukupno dvjestotinjak djece i odraslih iz 23 grada i općine koje nose prestižan naziv.
Skup su pozdravili opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić, zatim mali gradonačelnik Opatije Ivan
Tancabel, zamjenica Primorsko-goranskog župana Marina Medarić, Sonja Borovčak,
dopredsjednica Saveza DND Hrvatska, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Filipović,
pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić, predstavnica Ureda UNICEF- a Hrvatska Đurđica Ivković,
pomoćnik ministrice vanjskih poslova i EU Hrvoje Marušić te izaslanica Ministra znanosti,
obrazovanja i sporta Marija Ivanković.
Susret je programski podijeljen na radionice za djecu i radionicu za odrasle gdje su razmjenjivali
iskustva iz svojih lokalnih zajednica na temu ”Uloga odraslih i društvene zajednice u unaprjeđenju
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sudjelovanja djece”. Djeca su se zabavila i učila u kreativnim radionicama koje su pripremili
volonteri iz Društva Naša djeca Opatija.
Promotivne, medijske i publikacijske aktivnosti o akciji G/O – prijatelji djece
Za sve aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora izrađeni su promotivni materijali, a za sva
događanja Središnji koordinacijski odbor slao je informacije za javnost. Aktivnosti gradova i općina
redovito se objavljuju na mrežnim stranicama Saveza u kategoriji „Riječju i slikom iz gradova i
općina“ i na facebook stranici Saveza DND Hrvatske. Tijekom godine povodom ulaska Hrvatske u
Europsku uniju na facebook stranici pokrenuta je rubrika „Europa i svijet po mjeri djeteta“ u kojoj
gradovi i općine – prijatelji djece izvješćuju svoje primjere dobre prakse.
Tijekom 2013. lokalne aktivnosti vezane uz akciju prezentirane su u lokalnim medijima od strane
koordinacijskih odbora Akcije u gradovima i općinama, a od promotivnih materijala tiskan je i
distribuiran u gradove i općine i na DND plakat za Dječji tjedan, 2000 kom. Tiskan je i promotivni
paket Akcije: blok u 100 primjeraka i 300 primjeraka promotivnih vrećica.
Za distribuciju Odboru UN-a za dječja prava iz Žene i međunarodno predstavljanje dostignuća
aktivne dječje participacije u okviru akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ objavljen je na
hrvatskom i engleskom jeziku „Alternativni izvještaj djece iz Dječjih vijeća o stanju dječjih prava u
lokalnim zajednicama“ kao i brošura za djecu „Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima
djeteta“.
Dijelom iz sredstava kotizacije gradova i općina, a dijelom iz sredstava institucionalne podrške
Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva tiskan je i na gradove i općine dostavljen Kalendar
aktivnosti za djecu i mlade koji promovira važne datume za djecu te potiče ustanove, udruge i
organizatore aktivnosti s djecom na akcije za djecu.
Međunarodne aktivnosti Središnjeg KO-a:
Hrvatska je aktivna članica Europske mreže gradova i općina prijatelja djece, a član koordinacije
prof. Josip Grgurić član je Izvršnog odbora Mreže te je sudjelovao u radu sjednica Mreže.
Predstavnici Središnjeg koordinacijskog odbora prezentirali su dostignuća akcije na međunarodnim
skupovima, a u dogovoru s Uredom UNICEF-a dogovaran je studijski posjet delegacije iz Moldavije
koja u 2014. godini planira posjetiti Hrvatsku i hrvatske gradove i općine – prijatelje djece i
upoznati se s načinom provedbe ove Akcije te je primijeniti na Moldaviju.

Koordinatorica Akcije:

Predsjednica Središnjeg KO-a Akcije:

Snježana Krpes

prof. dr. sc. Aida Salihagić Kadić

(Izvještaj pripremila: Snježana Krpes, koordinatorica Akcije u Savezu DND-a, siječanj 2014.)
Izvještaj usvojen na sjednici Središnjeg koordinacijskog odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji
djece“, 16. siječnja 2014.

3

