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IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA  

SREDIŠNJEG KOORDINACIJSKOG ODBORA AKCIJE:  

GRADOVI I OPDINE – PRIJATELJI DJECE, 2010. 
 
 

POKAZATELJI STANJA AKCIJE: GRADOVI I OPDINE – PRIJATELJI DJECE 
(podaci ažurirani s datumom kada je Izvještaj objavljen na web-u, od 1.8. 2011.) 

 

 
ŽUPANIJA 

 
GRAD/OPDINA 

 
 
I. ZAGREBAČKA  

Gradovi: Dugo Selo, Križ, Jastrebarsko, Velika Gorica (4) 
Opdine: Pušda, Rakovec (2) 
Ukupno lokalnih jedinica: 6 
G/O – prijatelji djece: 2 

 
II. KRAPINSKO-ZAGORSKA 

Gradovi : Klanjec,  Krapina, Pregrada, Zabok (4) 
Opdine: Donja Stubica, Konjščina, Kumrovec,  Marija Bistrica, Radoboj, 
Stubičke Toplice, Tuhelj (7) 
Ukupno lokalnih jedinica: 11 
G/O – prijatelji djece: 3 

 
III. SISAČKO-MOSLAVAČKA 

Gradovi:  Hrvatska Kostajnica, Kutina (2) 
Opdine: Lekenik (1) 
Ukupno lokalnih jedinica: 3 
G/O – prijatelji djece: 1 

 
IV. KARLOVAČKA 

Gradovi:  Duga Resa, Karlovac, Ogulin, Slunj (4) 
Opdine: - 
Ukupno lokalnih jedinica: 4 
G/O – prijatelji djece: 2 

 
V. VARAŽDINSKA 

Gradovi: Varaždin, Varaždinske Toplice (2) 
Opdine: Visoko, Trnovec Bartolovečki (2) 
Ukupno lokalnih jedinica: 4 
G/O – prijatelji djece: 1 

 
VI. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 

Gradovi: Koprivnica (1)  
Opdine: - 
Ukupno lokalnih jedinica: 1 
G/O – prijatelji djece: 1 

 
VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA 

Gradovi: Čazma, Grubišno Polje (2) 
Opdine: - 
Ukupno lokalnih jedinica: 2 
G/O – prijatelji djece: 1 

 
VIII. PRIMORSKO-GORANSKA 

Gradovi: Bakar, Crikvenica, Čabar, Delnice,  Kastav, Mali Lošinj, 
Opatija, Rijeka, Vrbovsko (9) 
Opdine: Brod Moravice, Fužine, Kostrena, Lokve, Lovran, Mrkopalj, 
Ravna Gora, Skrad (8) 
Ukupno lokalnih jedinica: 17 
G/O – prijatelji djece: 7 

 
 
IX. LIČKO-SENJSKA 

Gradovi: Gospid, Otočac (2) 
Opdine: - 
Ukupno lokalnih jedinica: 2 
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G/O – prijatelji djece: - 
 

X. VIROVITIČKO-PODRAVSKA - 

 
XI. POŽEŠKO-SLAVONSKA 

 
Gradovi: Kutjevo, Pakrac, Pleternica, Požega (4) 
Opdine: - 
Ukupno lokalnih jedinica: 4 
G/O – prijatelji djece: 1 

 
XII. BRODSKO-POSAVSKA 
 

Gradovi: Nova Gradiška, Slavonski Brod (2) 
Opdine: Bukovlje (1) 
Ukupno lokalnih jedinica: 3 
G/O – prijatelji djece: 1 

 
XIII. ZADARSKA 
 

 
-  

 
XIV. OSJEČKO-BARANJSKA 

Gradovi: Beli Manastir, Belišde, Donji Miholjac, Našice, Osijek, 
Valopovo (6) 
Opdine: - 
Ukupno lokalnih jedinica: 6 
G/O – prijatelji djece: 2 

 
XV. ŠIBENSKO-KNINSKA 

Gradovi: Knin, Šibenik, Vodice (3) 
Opdine: - 
Ukupno lokalnih jedinica: 3 
G/O – prijatelji djece: 1 

 
XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 

Gradovi: Ilok, Vinkovci, Vukovar (3) 
Opdine: - 
Ukupno lokalnih jedinica: 3 
G/O – prijatelji djece: - 

 
XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA 

Gradovi: Hvar, Omiš, Split (3) 
Opdine: Mud, Podstrana (2) 
Ukupno lokalnih jedinica: 5 
G/O – prijatelji djece: - 

 
XVIII. ISTARSKA 

Gradovi: Buzet, Labin, Pula, Rovinj, Umag (5) 
Opdine: Marčana, Pidan, Svetivinčenat (3) 
Ukupno lokalnih jedinica: 8 
G/O – prijatelji djece: - 

 
XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA 

Gradovi: Dubrovnik (1) 
Opdine: Konavle (1) 
Ukupno lokalnih jedinica: 2 
G/O – prijatelji djece: 1 

 
XX. MEĐIMURSKA 

Gradovi: Čakovec, Prelog (2) 
Opdine: Šenkovec (1) 
Ukupno lokalnih jedinica: 3 
G/O – prijatelji djece: 2 

 
XXI. GRAD ZAGREB 
 

Grad Zagreb (1) 
G/O – prijatelji djece: 1 
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Statistika: 

 88 gradova i opdina uključeno u akciju „Gradovi i opdine – prijatelji djece“ 

 60 gradova i 28 opdina 

 status prijatelj djece ima njih 28, od toga: 25 gradova i 3 opdine 
 
(Bold – gradovi i opdine koji imaju status grad/opdina – prijatelj djece) 

 
 
 

 
Suradnja s koordinacijskim odborima u G/O 
 

 Središnji koordinacijski odbor je kontunirano i na različite načine (telefonski, e-mailom i poštom) 
komunicirao i surađivao s koordinacijskim odborima sudionicima Akcije te, istovremeno, poticao nove 
gradove i opdine da se uključe u Akciju. U 2010. godini u Akciju se uključilo četiri grada/opdine: Fužine, 
Labin, Grubišno Polje i Pleternica.    

 

 Nakon inicijativa iz gradskih/opdinskih poglavarstava ili udruga za djecu iz Poreča, Lepoglave, Vele Luke, 
Popovače, Biograda na moru, Novalje, Donje Stubice, Rešetara, Stubičkih Toplica, Mrkoplja, Lokvi, Čabra i 
Solina u te su sredine dostavljeni inicijalni materijali i korisne publikacije o pokretanju Akcije te ogledni 
primjerci Odluka, izvedbenih planova i ostalih korisnih informacija za pokretanje Akcije. U 2011. godini 
Središnji koordinacijski odbor de pojačati komunikaciju s tim gradovima i opdinama kako bi im se pomoglo 
da se uključe u Akciju.   

 

 Redovno su analizirani izvještaji lokalnih koordinacijskih odbora iz gradova i opdina o provedbi Akcije, ali i 
dalje gradovi i opdine su neredoviti u izvještavanju te postoji potreba da ih se dodatno potiče na tu obvezu.   

 Posebno je bila intenzivna suradnja i komunikacija s koordinacijskim odborima iz Preloga, Omiša, Otočca, 
Siska, Krapine, Gospida, Osijeka i Vrbovskog koji su pripremali izvještaje za samoocijenjivanje i izvid 
ocjenjivačkih timova. Za to vrijeme dobivali su savjetodavnu i tehničku pomod za popunjavanje izvještaja.  

  
Financiranje: Troškovi za stručnu, operativnu i administrativnu realizaciju uspješne suradnje s koordinacijskim 
odborima u gradovima i opdinama pokriveni su iz kotizacija gradova i opdina za 2010.  
 

Rad Prosudbene komisije za gradove i opdine: Krapina, Osijek, Prelog i Vrbovsko  
 

U službenom roku, do 5. listopada 2010. godine, Središnji koordinacijski odbor zaprimio je Završne izvještaje o 
samoocjenjivanju iz četiri grada: Krapine, Osijeka, Preloga i Vrbovskog. Imenovani su ocjenjivački timovi 
sastavljeni od članova/ica stručni za pojedinačna programska područja Akcije. U vrlo kratkom vremenu 
dogovoreni su hodogrami izvida te analizirana sva priložena pisana, foto i DVD dokumentacija koju su gradovi 
dostavili uz izvještaje.   
 

Izvidi su obavljeni u sljededem razdoblju i sastavu ocjenjivača: 

 Grad Prelog, 26. listopada 2010. (Dubravka Lipovac, Snježana Krpes, Maja Pleše Sabol) 

 Grad Vrbovsko, 27. listopada 2010. (D. Lipovac, Ksenija Rožman, M. Pleše-Sabol) 

 Grad Krapina, 28. listopada 2010. (D. Lipovac, S. Krpes, M. Pleše-Sabol) 

 Grad Osijek,  8. studenoga 2010. (D. Lipovac, S. Krpes, M. Pleše-Sabol, K. Rožman) 
 

Članice ocjenjivačkih timova o izvršenim izvidima podnijele su Središnjem KO pismene izvještaje o ostvarenim 
izvidima, opdem doživljaju stanja i atmosfere u gradu te ujedno svaka za svoje programsko područje dale 
preporuke za one aktivnosti koje bi u narednom razdoblju provedbe akcije trebalo ispuniti ili unaprijediti. 
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Nakon svih rezultata utvrđeno je da su sva četiri grada ispunili 80% zadanih kriterija za svako 
programsko područje te time stekli uvjete za dobivanje statusa „grad – prijatelj djece“. 
 

Nakon svečanog proglašavanja na godišnjem Savjetovanju 18. studenoga u Zagrebu, tim su gradovima 
dostavljeni rezultati istraživanja djece i građana te pojedinačna izvješda članica komisija s preporukama 
Središnjeg KO-a i ocjenjivača o poboljšanju nekih kriterija. 
 
Financiranje: Troškove rada ocjenjivača i istraživanja djece i građana osigurani su iz lokalnih proračuna gradova 
koji su ocjenjivanji u 2010. godini.  
 
 

 
Provedba istraživanja mišljenja djece i građana o Akciji u G/O – kandidatima u 2010. 
 

Nastavljena je uspješna suradnja Središnjeg KO-a s Agencijom Ipsos Puls i Institutom za društvena istraživanja.  

 Ipsos Puls telefonski je obavio istraživanje građana o zadovoljstvu s kvalitetom života za djecu na uzorku od 
ukupno 600 ispitanika-građana (N-broj ispitanika): Krapina – uzorak od 115 ispitanika, Osijek 300, Prelog 
115 te Vrbovsko 70 ispitanika. Voditeljica istraživanja mr.sc. Mirna Cvitan. 

 Institut za društvena istraživanja proveo je anketu na uzorku od ukupno 900 učenika u osnovnim školama: 
Krapina - 200 N u 2 škole, Osijek 500 N u 5 škola, Prelog 100 N u 1 školi te Vrbovsko 100 N u 1 školi. 
Voditeljica istraživanja mr.sc. Zrinka Ristid-Dedid. 

 
Financiranje: Sredstva za troškove istraživanja djece i građana snosili su gradovi i opdine koji su ocjenjivani, a 
visina troškova određena je prema specifikaciji koja je uključivala broj ispitanika i relevantan opseg istraživanja.  
 

Odluke SKO-a o proglašenju gradova–dobitnika prestižnog naziva u 2010. 
 

Središnji KO-a je na sjednici 11. studenoga 2010. godine, nakon uvida u pismena izvješda ocjenjivačkih timova, 
rezultate istraživanja djece i građana te dodatne rasprave članova, donio Odluku da se na godišnjem 
Savjetovanju koordinatora Akcije gradovima: 
 

 

 Krapini  

 Osijeku 

 Prelogu  

 Vrbovskom  
 

dodijeli prestižan naziv grad - prijatelj djece. 

 
 

Naj-akcija 2010. godine 
 

Poziv i kriteriji za Natječaj za Naj-akciju 2010. objavljeni su u svibnju i dostavljenim u G/O-sudionike s ciljem da 
gradovi i opdine prijave svoje najoriginalnije godišnje akcije za djecu kojima se unaprijeđuje život djece.  
 
 

Natječaj je bio otvoren do 15. listopada 2010. godine.  Prijavljena 31 akcija iz 28 gradova i opdina (abecedno): 
Belišde, Brod Moravice, Čakovec, Čazma, Dubrovnik, Gospid, Karlovac, Koprivnica (2 akcije), Krapina, Križ, 
Kutina, Lovran, Opatija (3 akcije), Osijek, Otočac, Požega, Prelog, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Tuhelj, Varaždin, 
Varaždinske Toplice, Velika Gorica, Visoko, Vrbovsko, Zabok i Zagreb.  
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Komisija je radila u sastavu:  

 mr. Giovana Armano, predsjednica Komisije,  

 prof. dr. sc. Aida Salihagid Kadid, članica i  

 Mira Mošnička, dr. med., pedijatrica u mirovini, članica.  

 
 
 
 
 
 
Vrjednovane su sve pristigle akcije te su predložene dvije vrste javnih priznanja gradovima i opdinama:  
 

a) 17 Povelja (prvi rang) za uzorno provedenu Naj-akciju: Belišde, Dubrovnik, Gospid, Karlovac, Križ, 
Kutina, Lovran, Opatija, Požega, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Varaždin, Varaždinske Toplice, Velika 
Gorica, Zabok i Zagreb 

 

b) 14 Pohvala (drugi rang) za uspješnu provedenu Naj-akciju: Brod Moravice, Čakovec, Čazma, Koprivnica 
– 2 akcije, Krapina, Opatija -2 akcije, Osijek, Otočac, Prelog, Tuhelj, Visoko, Vrbovsko  

 

  
GRAD/OPDINA 

 

 
NAZIV AKCIJE 

 
VRSTA PRIZNANJA 

1. Belišde Zvoni Zvono Povelja  

2. Brod Moravice Dani šljiva Pohvala 

3. Čakovec Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Ulici Rudolfa Horvata u 
Čakovcu 

Pohvala 

4. Čazma Integrirani dan Pohvala 

5. Dubrovnik Mjesec darivanja – preventivnih očnih pregleda za najmlađe 
sugrađane u poliklinici grupacije Van Gogh u Dubrovniku 

Povelja 

6. Gospid „Stare igre“ – igre koje su igrali naši stari Povelja 

7. Karlovac Dječji glas za zdraviji grad (Kalendar za 2010. godinu) Povelja 

8. Koprivnica Igrajmo se i u bolnici – humanitarna modna revija „Za osmijeh 
djeteta u bolnici“ 

Pohvala 

9. Koprivnica Sajam mogudnosti Pohvala 

10. Krapina Prepoznaj sebe Pohvala 

11. Križ Posebne igre Povelja 

12. Kutina „Budi i ti dio...“ – ekološka akcija uz obilježavanje Dana zdravih 
gradova 20. svibnja 2010. 

Povelja 

13. Lovran Za veseli osmijeh kod doktora Povelja 

14. Opatija Dječja zavičajna karta Povelja 

15. Opatija Opatijska dječja kazališna sezona Pohvala 

16. Opatija Mala sportska škola Pohvala 

17. Osijek Škole gradu – Uskrs u Slavoniji Pohvala 

18. Otočac Danas „tjedan“ – sutra „mjesec“ - Obilježavanje Međunarodnog 
dječjeg tjedna i Dana djece 2010. 

Pohvala 

19. Požega Ples sa roditeljima Povelja 

20. Prelog Dejan – dobro se dobrim vrada Pohvala 

21. Rijeka Mjuzikl za djecu i mlade „Novi dan“ Povelja 

22. Sisak Čestitke za novorođene bebe od djece Grada Siska Povelja 

23. Slavonski Brod „Mladi djeci“ – tinejdžeri u izradi slikovnice za djecu Povelja 

24. Tuhelj Radost za velike i male Pohvala 

25. Varaždin Kamp otpornosti Povelja 
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26. Varaždinske Toplice Dječje „Rimske igre“ u Varaždinskim Toplicama Povelja 

27. Velika Gorica Djeca i mediji Povelja 

28. Visoko Humanitarna akcija „Uljepšajmo Uskrs potrebitima“ Pohvala 

29. Vrbovsko 26. Susret vatrogasnih Puhačkih orkestara RH Pohvala 

30. Zabok Priča „Tri praščida“ Povelja 

31. Zagreb  Pomozimo Filipu Povelja 

 
Financiranje: Troškovi provedbe Naj-akcije za 2010. osigurani su iz kotizacija gradova i opdina.  
 

 
Savjetovanje koordinatora akcije: Gradovi i opdine – prijatelji djece 
 

U Starogradskoj vijednici u Zagrebu, 18. studenoga povodom Dana Konvencije UN-a o pravima djeteta održano 
je 11. po redu godišnje Savjetovanje akcije Gradovi i opdine prijatelji djece. Skup je u ime Skupštine Grada 
Zagreba pozdravio gospodin Boris Šprem, predsjednik Skupštine.  

Ispred Grada Zagreba, u ime gradonačelnika gospodina Milana Bandida i dogradonačelnice gospođe Jelene 
Pavičid-Vukičevid, nazočne je pozdravila gospođa Biserka Buckovid, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za 
obrazovanje, kulturu i šport, a u ime Središnjeg koordinacijskog odbora, prof. dr. sc. Aida Salihagid Kadid, 
predsjednica Središnje KO-a i predsjednica Saveza DND Hrvatske.  

Na Savjetovanju su se okupili brojni predstavnici iz gradova i opdina koji sudjeluju u Akciji kao i predstavnici 
državnih, gradskih i opdinskih tijela, ureda za djecu te djeca iz Dječjih vijeda. Voditeljica Savjetovanja je bila 
prof. A. Salihagid Kadid, a moderatori tema članovi Središnjeg KO-a, prof. Josip Grgurid i Sonja Borovčak. 
Savjetovanje je imalo radni i svečani dio.  

U radnom dijelu prikazana su iskustva hrvatskih predstavnika s nedavno održane međunarodne Konferencije 
„Dijete u gradu“ u Firenzi. Središnji KO-a je na Konferenciji sudjelovao s dvjema temama: „Metodologija 
ocjenjivanja gradova i opdina u Hrvatskoj“ (prof. J. Grgurid) i „Oblici i postignuda aktivnog sudjelovanja djece u 
zajednici“ (prof. A. Salihagid Kadid).  

Svoja iskustva iz Firenze prezentirale su i Sanja Škorid i Ana Kola iz DND Opatija (tema: „Pravo djeteta na igru u 
DND Opatija“ i „Suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti djece“) i Jasenka Borovčak iz DND Zabok 
(„Primjeri dobre prakse DND Zaboku u ostvarivanju prava djeteta na igru“).  

Predstavnici iz Grada Zagreba službeno su priopdili informaciju da de Grad Zagreb biti domadinom sljedede 
konferencije „Dijete u gradu“ koja de se održati 2012. godine.  

U nastavku Savjetovanja, prof. J. Grgurid predstavio je prijedlog za pokretanje „Mreže gradova i opdina – 
prijatelja djece“, a predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, gospođa Lora Vidovid, UNICEF-ov program 
„Rastimo zajedno“ koji promiče rast i razvoj i roditelja i djeteta.   

U svečanom dijelu programa djeca iz Dječjih vijeda Čazme i Zaboka prezentirala su dva najuspješnija projekta 
odabrana na Natječaju za „Naj-projekte“ Dječjih vijeda u 2010 godini. Objavljeni su i rezultati za „Naj-akciju 
2011.“ te uručene Povelje i Pohvale gradovima i opdinama za uspješno provedene akcije. 

U najsvečanijem dijelu Savjetovanja javno su proglašena četiri nova „grada – prijatelja djece“: Krapina, Prelog, 
Osijek i Vrbovsko. Prestižna priznanja gradonačelnicima i članovima koordinacijskih odbora uručili su: 
predsjednica Središnjeg KO-a, prof. dr. sc. A. Salihagid Kadid, predstojnica Ureda UNICEF-a, pokrovitelja Akcije, 
L. Vidovid i prof. dr. sc. J. Grgurid, član Središnjeg KO-a Akcije.  
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Financiranje: Sredstva za troškove organizacije Savjetovanja i programski materijal osigurani 
su iz sredstava Grada Zagreba-Gradskog ureda za obrazovanje kulturu i šport, kotizacija G/O, a domjenak je 
snosio Ured UNICEF-a u Hrvatskoj.  

 

Dječji tjedan 2010. 
 

Dječji tjedan obilježen je u tjednu od 4. do 10. listopada. Potičudi aktivnosti za djecu i odrasle za vrijeme Dječjeg 
tjedna, Središnji KO akcije organizirao je objavljivanje prigodnog plakata koji je uz smjernice za program 
(priprema smjernica: dr. Emil Paravina, tajnik Saveza DND) distribuiran na sve koordinacijske odbore  gradova i 
opdina-sudionika Akcije kako bi se uključili u ovu prigodnu manifestaciju za djecu.  

 

Pod tradicionalnim sloganom "Ljubav djeci prije svega" cilj je i ovogodišnjeg Dječjeg tjedna bilo usmjeriti 
pozornost odraslih na potrebe i prava djeteta, posebice na položaj djeteta u zajednici. Prikupljeni izvještaji iz 
gradova i opdina, koji su se uključili u ovaj program, pokazuju da je u vedini hrvatskih gradova i opdina 
organizirano niz akcija za djecu i javnih događanja u kojima je sudjelovao veliki broj djece i odraslih.  

Društva Naša djeca i koordinacijski odbor akcije Gradovi i opdine – prijatelji djece organizirali su lokalne posjete 
delegacija djece gradonačelnicima i načelnicima, sjednice Dječjih vijeda, izložbe, kino-projekcije, kazališne 
predstave, radionice o dječjim pravima, likovne i literarne natječaje na temu u kakvim gradovima djeca žele 
živjeti, javne nastupe djece u lokalnim medijima, a sve u cilju promocije dječjih prava i potreba te akcije 
„Gradovi i opdine – prijatelji djece“.   

Savez DND je tijekom listopada i studenoga prikupljao izvještaje lokalnih akcija te ih objavljivao na web. stranici 
www.savez-dnd.hr . Ovim aktivnostima koordinirala je Mladenka Majerid, savjetnica za odnose s javnošdu u 
Savezu DND. 

Financiranje: Sredstva za tisak i distribuciju plakata osigurana su iz kotizacija gradova i opdina, a plakat je bez 
naknade dizajnirala Ivana Huljak, suradnica Društva Naša djeca Zabok. 

 

Poticaji aktivnoj participaciji djece u lokalnoj zajednici  
 
 

a) Natječaj za Naj-projekt Dječjih vijeda Hrvatske 2010. 
 

I u 2010. godini je Savez DND Hrvatske je u suradnji sa Središnjim KO akcije u okviru projekta „Aktivna dječja 
participacija – rad Dječjih vijeda Hrvatske“ organizirao Natječaj za „Naj projekte“ usmjerene djeci, a koje su 
osmislila djeca iz Dječjih vijeda.  
 

Tako je u kolovozu na sva 22 aktivna Dječja vijeda u Hrvatski poslan poziv s kriterijima za prijavu projekata. Na 
Natječaj je svoje projekte prijavilo 10 Dječjih vijeda.   
 
 

  
DJEČJE VIJEDE 

 
NAZIV PROJEKTA 

 
1.  

 
Čakovec 

 
Suradnja s djecom s teškodama u razvoju 

 
2. 

 
Čazma 

Edukativni film – Sigurnost na internetu  
Naziv filma: Face to face (Licem u lice) 

 
3. 

 
Dubrovnik 

 
„Prijateljstvom učinimo svijet boljim“ 

http://www.savez-dnd.hr/
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4. 

 
Križ 

 
Tjedan zdrave prehrane za život 

 
5. 

 
Kutina 

 
Moja priča – priče iz Kutine 

 
6. 

 
Opatija 

 
„Sigurno na netu“ 

 
7. 

 
Osijek 

 
Sajam dobrote 

 
8. 

 
Tuhelj 

 
Kreativno i korisno u slobodno vrijeme 

 
9. 

 
Zabok 

 
Darujmo srcem i izmamimo osmijeh na lice 

 
 
Povjerenstvo za odabir „Naj-projekta“ sastojalo se od odraslih osoba i djece iz Dječjih vijeda te je radilo u 
sastavu:  

 Ivanka Gajdek, pedagoginja, predsjednica DND-a Lekenik, predsjednica Povjerenstva  
 mr. Giovana Armano, članica Središnjeg KO-a akcije Gradovi i opdine – prijatelji djece 
 Perica Meštrovid, član Dječjeg vijeda Velike Gorice 
 Leon Žganec Brajša, savjetnik Dječjeg vijeda Varaždina. 
 
 
 

Prema jednoglasnoj Odluci članova Povjerenstva za dva najoriginalnija Naj-projekta odabrani su: 

 edukativni film Dječjeg vijeća Čazme pod nazivom: „Face to face“ (Licem u lice)  - projekt o opasnostima i 
sigurnosti djece na internetu 

 humanitarni projekt prikupljanja sredstava za računala i internet za siromašnu djecu pod nazivom 
„Darujmo srcem i izmamimo osmijeh na lice“ koji su osmislili i provode djeca iz Dječjeg vijeća Zabok. 

Oba projekta nagrađena su i novčanim iznosom od 4.500,00 kn te predstavljena na Savjetovanju akcije Gradovi 
i opdine – prijatelji djece u Zagrebu. Ostala Dječja vijeda-sudionici Natječaja dobila su prigodna Priznanja i 
Pohvale za svoje projekte.  
Koordinatorice Natječajem i radom Povjerenstva bile su: S. Krpes i D. Drusany iz Saveza DND.  
 
Financiranje: Sredstva za Natječaj i novčane nagrade Savez DND je osigurao na natječaju za udruge Ministarstva 
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u okviru projekta „Aktivna dječja participacija u lokalnoj 
zajednici – rad Dječjih vijeda“. 
 
b) Seminar za voditelje/ice-osnivače novih Dječjih vijeda 
 

Poziv za sudjelovanje na Seminaru poslan je svim koordinacijskim odborima gradova i opdinama-sudionicima 
Akcije, s namjerom da potaknu i pomognu osnivanje i djelovanje Dječjeg vijeda u svojim lokalnim zajednicama. 
Osim što je aktivno sudjelovanje djece opdenito vrlo važno za razvoj demokratskog građanstva, osnivanje i rad 
Dječjih vijeda jedan je od poželjnih kriterija za dobivanje statusa „grad/opdina – prijatelj djece“.  
 

Seminar za voditelje/ice-osnivače novih Dječjih vijeda održan je 10. prosinca 2010. u Tuhlju, tako da su 
polaznici/e seminara mogli/e drugi dan sudjelovati i na 6. Susretu Dječjih vijeda Hrvatske.  
Edukaciju je prošlo devet polaznika/ica iz sedam gradova i opdina.   
Voditelj Seminara je bio Emil Paravina, član Središnjeg KO-a i tajnik Saveza DND Hrvatske, a iskustva iz prakse 
rada Dječjih vijeda Opatije i Čakovca prenijele su voditeljice Sanja Škorid i Zdenka Novak.  
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U programu Seminara predstavljen je cilj i program Dječjih vijeda, važnost i prednost aktivnog sudjelovanja 
djece, domada i svjetska iskustva na tom području, kako organizirati izbore djece u Dječja vijeda te koja je uloga 
voditelja/mentora/savjetnika. Na kraju edukacije svi polaznici dobili su literaturu za vođenje ove aktivnosti te 
Uvjerenje o sudjelovanju na Seminaru.  
 
Financiranje: Troškovi edukacije i literature osigurani su iz projekta „Aktivna dječja participacija“ iz sredstava 
Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, prostor i opremu za rad osigurao je domadin u 
Tuhlju, a gradovi i opdine snosili su put i smještaj za polaznike.   
 
 
 
 
 
 
c) Šesti Susret Dječjih vijeda Hrvatske 
 

Susret je održan je 11. prosinca 2010. u Tuhlju. Organizatori događanja bili su Savez DND, Društvo Naša djeca 
Tuhelj i Koordinacijski odbor akcije Gradovi i opdine – prijatelji djece u Tuhlju.  

Voditeljice Susreta su bile Snježana Romid, iz DND Tuhelj i predsjednica Koordinacijskog odbora akcije „Gradovi 
i opdine – prijatelji djece“ za Tuhelj i S. Krpes iz Saveza DND.  

Susret je održan u prostoru Osnovne škole Lijepa naša. Na Susret se prijavilo 15 aktivnih Dječjih vijeda iz: 
Čakovca, Čazme, Koprivnice, Krapine, Križa, Nove Gradiške, Opatije, Osijeka, Pleternice, Preloga, Siska, Tuhelja, 
Varaždina, Velike Gorice i Zaboka), preko 60-ero djece i 22 voditelja/ica.   

Na početku Susreta je predsjednica Dječjeg vijeda Tuhelj ukratko predstavila Krapinsko-zagorsku županiju i 
opdinu Tuhelj, a djeca iz OŠ Lijepa naša pripremila su zanimljiv kulturno-umjetnički program dobrodošlice. 
Uspješan rad sudionicima Susreta zaželjeli su: ravnateljica OŠ Lijepa naša Natalija Knezid-Mevedec, načelnik 
opdine Tuhelj Armando Slaviček, predstavnica Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i 
ravnateljica Obiteljskog centra u Krapini, gđa. Gordana Meligec te gospođa Sonja Borovčak, zamjenica župana 
Krapinsko-zagorske županije, potpredsjednica Saveza DND te članica Središnjeg KO-a Akcije.  

Sudionicima je pročitano i pismo dječje pravobraniteljice gospođe Mile Jelavid u kojemu se ističe kako Ured 
podržava i cijeni rad i aktivnosti koje pridonose promicanju dječjih prava u društvu i afirmaciji dječje 
participacije. Ujedno je dječja Pravobraniteljica pozvala djecu iz Dječjih vijeda da se kandidiraju za članove 
Mreže Mladih Savjetnika (MMS) dječje pravobraniteljice čija je uloga savjetovati Pravobraniteljicu o pitanjima 
vezanim za djecu.  

U prijepodnevnom dijelu programa djeca-vijednici su predstavili svoje „Naj-projekte“ te razmijenili iskustva od 
prošlog do ovog Susreta. Poslijepodne održane su: 

 interaktivne radionice za djecu na teme dječjih prava 

 okrugli stol za voditelje/mentore 

Voditelji su raspravljali o problemima na koje nailaze u vođenju ove aktivnosti. Zaključeno je da je uz 
educiranog voditelja/mentora, veoma važna i podrška cjelokupne zajednice koja de prepoznati potrebe djece i 
omoguditi da se ideje i inicijative Dječjih vijeda realiziraju kroz konkretne aktivnosti. Velika pomod voditeljima i 
djeci u tome su stručni suradnici u gradskim i opdinskim odjelima koji mogu ubrzati komunikaciju između djece 
iz Dječjih vijeda te gradonačelnika/načelnika i odraslih vijednika koji donose odluke. Moderatorica okruglog 
stola je bila Sanja Škorid iz DND Opatija. 
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U radionici, koju je vodila voditeljica Ane Kola iz DND Opatije, djeca su iznosila prijedloge za 
lokalne aktivnosti kojima se mogu ostvarivati određena dječja prava. Kao rezultat radionice predložena je 
humanitarna akcija „Od srca do srca“, akcija uređenja dječjeg igrališta, zdravstvena akcija za brigu djece o 
osobnoj higijeni te preventivna akciju za zaštitu od opasnosti i posljedica korištenja pirotehničkih sredstava.   

Radionica, koju je vodila Snježana Romid, poticala je djecu na aktivno slušanje i kvalitetnu komunikaciju s 
odraslima. Na kraju Susreta svaka skupina je iznijela zaključke sa svojih radionica, pozivajudi Dječja vijeda na 
međusobnu suradnju, razmjenu iskustava te pokretanje zajedničkih projekata.   

Financiranje: Troškovi predavača i voditelja radionica pokriveni su iz sredstava Ministarstva obitelji za projekt 
„Aktivna dječja participacija u lokalnoj zajednici“,  prostor za rad, promociju i prehranu osigurali su domadini iz 
DND Tuhelj i Opdine Tuhelj te iz donacija medičarstva Zozolly, PZ Tuhelj, Termi Tuhelj i TZ Tuhelj dok su dolazak 
sudionika osigurali gradovi i opdine. Veliki je doprinos cjelokupnom susretu je bio volontorski rad članova i 
djece iz DND Tuhelj i Dječjeg vijeda-domadina.   

 

Međunarodne aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora:  
 

Aktivnosti međunarodne suradnje Središnjeg KO-a u 2010. godini bile su brojne i uspješne. Od najvažnijih 
ističemo: 

 pripreme za sudjelovanje predstavnika Središnjeg KO-a Akcije i lokalnih koordinacijskih odbora na 5. 
europskoj konferenciji „Dijete u gradu“ u Firenzi, 27.-29. listopada, 

 suradnju s Europskom mrežom Gradova prijatelja djece i Zakladom „Dijete u gradu“ u pripremi i dobivanju 
kandidature grada Zagreba za domadina Konferencije „Dijete u gradu“ u 2012. godini, 

 predstavljanje akcije na međunarodnim skupovima 

 priprema prijedloga projekta za Studijski posjet Hrvatskoj i prijenos iskustva i rezultata Akcije za delegaciju 
iz Bosne i Hercegovine, a koja bi se ostvarila u suradnji s Udruženjem „Naša djeca“ iz Sarajeva.  

 
a) Peta međunarodna konferencija „Dijete u gradu“, Firenza, 27.-29. listopada 
 

Središnji koordinacijski odbor je početkom godine apelirao na koordinacijske odbora gradova i opdina – 
prijatelja djece da prijave svoje sudjelovanje na europskoj konferenciji „Dijete u gradu“ u Firenzi.  Tako su svoje 
sažetke za uvrštavanje u program Konferencije prijavili koordinatori iz Čakovca, Opatije, Zaboka i Zagreba. 
Nažalost, Grad Čakovec zbog financijskih razloga morao je odustati od sudjelovanja svojih predstavnika.  
Ispred Središnjeg KO-a prijavljena su i u program Konferencije uvrštena dva stručna izlaganja:  
 

 Metodologija ocjenjivanja gradova i opdina u Hrvatskoj (autori: prof. J. Grgurid, S. Krpes, D. Drusany) 

 Oblici i postignuda aktivnog sudjelovanja djece u zajednici (autori: prof. A. Salihagid Kadid, dr. E. Paravina, D. 
Drusany) 

 

Konferencija je održana od 27. do 29. listopada te je okupila preko 260 sudionika iz 38 zemalja. Organizatori 
Konferencije su Europska mreža Gradova prijatelja djece i Zaklada Dijete u gradu, uz partnerstvo UNICEF-a u 
Italiji.  
 

Glavne teme Konferencije:  

 Metodologija ocjenjivanja gradova prijatelja djece 

 Aktivno sudjelovanje djece u zajednici 

 Siromaštvo  

 Pravo na igru  
 



 

 

AKCIJA GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE  

Izvještaj o aktivnostima  Središnjeg koordinacijskog odbora za 2010. godinu                    11 

Zahvaljujudi financijskoj potpori Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada 
Zagreba, predsjednica Središnjeg KO-a Akcije, prof. A. Salihagid Kadid i član prof. J. Grgurid nazočili su plenarnim 
izlaganjima i predavanjima vezanim uz glavne teme.  
 

U okviru 2. teme Konferencije, prof. Salihagid Kadid je imala izlaganje pod nazivom: „Forms and Achievements 
of Child Participation in Towns and Districts of Croatia“ u kojemu su prezentirane aktivnosti Dječjih foruma, 
Dječjih gradskih i opdinskih vijeda na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, kao i oblici participacije djece 
koji se potiču kroz akciju: „Gradovi/opdine prijatelji djece“. Izlaganje je pobudilo veliki interes i pozitivne 
komentare sudionika o stupnju razvijenosti dječje participacije u Hrvatskoj.  
 

Prof. J. Grgurid je u okviru 1. teme Konferencije predstavio izlaganje: „Methodology for Assessing Child Friendly 
Towns and Districts (Croatian Experience)“ u kojemu su prezentirana metodologija i hrvatska iskustva u 
evaluaciji programa Gradovi i opdine – prijatelji djece.   
 
 
 
 
Zadnjeg dana Konferencije naši su predstavnici sudjelovali u radionicama za pripremu i oblikovanje zaključaka 
tema koje su pratili, a Grad Zagreb je službeno proglašen domadinom 6. Konferencije „Dijete u gradu“ koja de 
se održati 2012. godine u Hrvatskoj.  
 

b) Suradnja Središnjeg KO-a s Europskom mrežom Gradova prijatelja djece i Gradom Zagrebom u pripremi 
kandidature Zagreba za domadina konferencije Dijete u gradu, 2012. 

Prof. dr. sc.  Josipa Grgurid, član Središnjeg KO-a od kraja 2008. aktivan je član Europske mreže gradova 
prijatelja djece te sudjeluje u radu sjednica Izvršnog odbora Europske mreže. Tako je sudjelovao na sjednici 
Izvršnog odbora u Stockholmu (30. i 31. siječnja), na kojoj su još detaljnije razmatrane kandidature 
potencijalnih gradova-domadina za Konferenciju Dijete u gradu, 2012. godine. 
 

U razdoblju od veljače do lipnja, Središnji KO-a Akcije intenzivno je komunicirao s predstavnicima Eurpske 
mreže i Zaklade „Dijete u gradu“, organizatorima konferencija „Dijete u gradu“ o pitanjima vezanim uz obveze i 
organizacijske uvjete potencijalnih domadina sljedede Konferencije.  
U razdoblju od 23. i 24. rujna europski predstavnici bili su u inspekcijskom posjetu Zagrebu gdje su izvršili uvid u 
smještajne kapacitete potrebne za održavanje Konferenciju te obavili radne sastanke i dogovore s nadležnim 
osobama-domadinima iz Grada Zagreba i predstavnicima Središnjeg KO-a.  
 

Nakon službene potvrde u Firenzi i prihvadanja Grada Zagreba za domadina sljedede konferencije, održan je još 
jedan radni sastanak domadina iz Grada Zagreba i članova Središnjeg KO-a na kojemu su dogovorene daljnje 
pripreme za kvalitetnu organizaciju.   

Aktivnostima međunarodne suradnje koordinirale su: D. Drusany i M. Majerid u Savezu DND i Katarina Milkovid, 
stručna suradnica u Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport iz Grada Zagreba. 
 
Financiranje: Troškove međunarodnih aktivnosti Središnjeg KO-a je snosio Grad Zagreb. 
 
c) Predstavljanje akcije na međunarodnim skupovima 
 

Na inicijativu Ureda UNICEF-a za Hrvatsku i Bjelorusiju, hrvatske predstavnice D. Drusany, ispred Središnjeg KO-
a i Ankica Perhat, predsjednica koordinacijskog odbora Grad Rijeka – prijatelj djece, sudjelovale su u radu 
međunarodne Konferencije „Razvoj poticajnog okruženja za djecu u modernom gradu“, koja je održana 14. i 15. 
listopada u Bjelorusiji. Organizator konferencije bilo je Ministarstvo obrazovanja u suradnji s UNICEF-om za 
Bjelorusiju. Prigodnim izlaganjima predstavljena je akcija „Gradovi i opdine – prijatelji djece“ te lokalna iskustva 
iz Grada Rijeke – prijatelj djece. 
Nastupi hrvatske delegacije visoko su ocijenjeni od strane sudionika Konferencije, posebice delagacija iz 
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Bjelorusije i baltičkih zemalja koje tek započinju razvijati slične programe u svojim zemljama.   
 
Financiranje: Troškove sudjelovanja predstavnika iz Hrvatske snosio je Ured UNICEF-a u Hrvatskoj.  
 

d) Priprema 4. Europske škole socijalne pedijatrije u Dubrovniku 
 

U 2010. godini obavljene su pripreme za održavanje 4. Europske škole socijalne pedijatrije na temu: „Dijete s 
teškodama u razvoju“ koju organiziraju Europsko društvo za socijalnu pedijatriju i Ured UNICEF-a za Hrvatsku, a 
ove godine i uz suradnju Središnjeg KO-a Akcije.  
Za tu svrhu, Središnji KO je osigurao dio sredstava iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom 
grada Zagreba. Izvršene su stručne i programske te vedi dio organizacijskih priprema, ali zbog slabog odaziva 
sudionika, Škola je odgođena za sljededu godinu (2011.). Ispred Središnjeg KO-a u priprema su sudjelovali prof. 
J. Grgurid i D. Drusany. 
 

 

 

e) Suradnja Središnjeg koordinacijskog odbora s Bosnom i Hercegovinom 

Na inicijativu Udruženja Humanitarna organizacija za zaštitu i ostvarivanje prava djeteta „Naša djeca” Sarajevo, 
pripremljen je projekt prijenosa znanja i studijskog posjeta delegacije iz BiH koji su prijavljeni na natječaje 
Fonda Otvorenog društva BiH i Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.  

Cilj zajedničke suradnje je pružanje tehničke i savjetodavne pomodi udrugama u BiH za provedbu projekta  
„Grad po mjeri djeteta“ za BiH. Taj je projekt u BiH još pokrenut 2006. godine, međutim proces uključivanja 
gradova i opdina u njega vrlo je spor, stoga su predstavnici iz BiH pokazali interes za hrvatski program. Nažalost, 
sredstva nisu osigurana niti iz jednog natječaja na koji se prijavljivalo. 

Koordinatorica priprema prijedloga projekta suradnje s BiH bila je Snježana Krpes iz Saveza DND. 
 

4. Susret gradova i opdina – prijatelja djece, Rijeka 2010. 
 

Četvrti po redu godišnji Susret gradova i opdina koji nose prestižan naziv prijatelj djece održan je 26. travnja u 
Rijeci u organizaciji Grada Rijeke i Koordinacijskog odbora Grad Rijeka – prijatelj djece u Rijeci. Tema Susreta je 
bila: Zdrava prehrana od prvog dana. Na Susretu se okupilo 140 djece i odraslih sudionika iz 17 gradova i opdina 
prijatelja djece.  
 

Dobrodošlicu sudionicima je zaželio riječki gradonačelnik gospodin Vojko Obersnel, istaknuvši da akcija Gradovi 
i opdine – prijatelji djece ne postoji da bi grad ili opdina dobili naziv prijatelj djece, ved da bi odrasli poslušali i 
razumjeli djecu i zadovoljili njihove potrebe u najvedoj mogudoj mjeri. Član Središnjeg KO-a i inicijator ideje 
„Mreža gradova i opdina – prijatelja djece“, prof. dr. sc. Josip Grgurid istaknuo je kako je ova Akcija izuzetno 
značajna jer rješava konkretne probleme djece u nekoj sredini, a predstojnica Ureda UNICEF-a  za Hrvatsku, 
pokrovitelja Akcije, gospođa Lora Vidovid naglasila kako se izdvajanja za djecu, neovisno o gospodarskoj krizi, 
nikako ne bi trebala smanjivati.  
 

U okviru Susreta za odrasle koordinatore je održan okrugli stol "Zdrava prehrana od prvoga dana". Prezentirani 
su rezultati Grada Rijeke u promociji pravilne prehrane djece od prvog dana života pa sve do odrasle dobi. 
Među mnogobrojnim programima i projektima kojima potporu daje Grad su: Rodilište prijatelj djece (KBC 
Rijeka, Klinika za ginekologiju i porodništvo), Savjetovalište za prehranu dojenčadi i male djece i Grupe za 
potporu dojenju (Dom zdravlja PGŽ), Prehrana vrtidke djece (Dječji vrtid Rijeka i Nastavni zavod za javno 
zdravstvo PGŽ), Zdravstvena kontrola prehrane u OŠ s produženim i cjelodnevnim boravkom djece (Nastavni 
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zavod za javno zdravstvo PGŽ), Analiza navika prehrane kod djece osnovnoškolske dobi 
(Sveučilište u Rijeci, Odsjek za psihologiju) te aktivnosti Gradskog vijeda učenika Rijeka-Zdravi grad. Svoje su 
projekte i programe zdrave prehrane predstavili koordinatori  iz: Kutine, Čazme, Velike Gorice, Karlovca, 
Koprivnice, Zaboka, Čakovca, Ogulina i Križa.  
 

Pod temom "Bududih 10 godina akcije Gradovi i opdine prijatelji djece"  razgovaralo se o novim mogudnostima 
povezivanja i umrežavanja gradova i opdina sa svrhom podizanja svijesti o zaštiti dječjih prava, planiranja za 
djecu, aktivnog sudjelovanja djece u zajednici te poticanja što vedeg broja gradova i opdina u Hrvatskoj na 
stvaranje prijateljskih uvjeta za život djece.  
             
Za djecu-sudionike organiziran je program na 2. Dječjem sajmu i Sajmu za bebe; posjet riječkom Astronomskom 
centru i razgledavanje Trsatske gradine te turistički obilazak Rijeke i okolice s ciljem promocije najvažnijih 
znamenitosti grada. Sljededi Susret je najavljen u Karlovcu, a tema de biti „Prevencija ovisnosti kod djece“. 
 
Financiranje:  Organizacijske troškove održavanja Susreta snosio je Grad Rijeka, a troškove dolaska djece iz 
gradova i opdina njihova lokalne zajednice.   
 

 
 
Inicijativa: Gorski kotar – prijatelj djece  
 

Inicijativa „Gorski kotar – prijatelj djece“ nastavljena je i u 2010. godini s ciljem jačeg povezivanja lokalnih 
jedinica, ustanova i udruga u rješavanju bitnih pitanja za djecu na području Gorskog kotara te uključivanja svih 
goranskih jedinica u akciju „Gradovi i opdine – prijatelji djece.    
 

U projektu sudjeluju koordinatori akcije Gradovi i opdine – prijatelji djece na goranskom području, predstavnici 
i stručni suradnici iz ustanova i udruga za djecu, predstavnici nadležnih gradskih i opdinskih odjela za društvena, 
zdravstvena, odgojno-obrazovna i socijalna pitanja te i sami načelnici i gradonačelnici, dajudi podršku provedbi 
akcije Gradovi i opdine – prijatelji djece.  
 

Nakon tematskih skupova u Skradu i Delnicama, tijekom 2010. godine održan je Okrugli stol u Brod 
Moravicama (16. lipnja) na temu: “Socijalna inkluzija djece nacionalnih manjina na području Gorskog kotara” . 
Na skupu su predstavljena dva najvažnija dokumenta koja se bave zaštitom prava Roma u Hrvatskoj: Nacionalni 
program za Rome i Akcijski plan desetljeda uključivanja Roma. Izneseni su i primjeri inkluzije romske djece u 
dvije goranske škole, koje pokazuju pozitivan primjer socijalne inkluzije djece romske manjine te njihovo 
uključivanje u slobodne aktivnosti.  
 

No postoje i svojevrsne poteškode i problemi, poput čestih izostanaka učenika Roma te „rasipanja” romske 
djece kroz osmogodišnji proces obrazovanja. Sva romska djeca se upisuju u osnovnu školu, međutim vrlo mali 
broj ih na kraju i završi. Jedan od problema je i nedovoljno poznavanje i korištenje hrvatskog jezika zbog čega je 
otežano pradenje školskog gradiva.   
 

Uz te probleme, postoji i problem zdravstvene nebrige i zanemarivanja u romskim obiteljima te je zbog toga 
vrlo bitno da se romska djeca uključuju u predškolske programe, a odgojno-obrazovne i zdravstvene ustanove 
surađuju s njihovim roditeljima.  
 

Cjelokupnu inicijativu „Gorski kotar – prijatelj djece“ medijski prate Gorski kotar i Novi list – Goranski list, a u 
pripremi je glasilo „Gorski kotar – prijatelj djece“. 
Ovim aktivnostima u Središnjem KO-a koordiniraju: Josip Grgurid i Snježana Krpes. 
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Financiranje:  troškovi izlagača na okruglim stolovima te tiska glasila sufinancirani su od strane 
Primorsko-goranske županije, organizacijske troškove domadina snose gradovi i opdine domadini, a dolazak 
sudionika iz goranskih jedinica, snose njihovi gradovi i opdine.   
 
 

14. Sajam zdravlja u Vinkovcima 
 

U sklopu  programa 14. Sajma zdravlja (od 23. do 25. travnja), na poziv Grada Vinkovaca i Koordinacijskog 
odbora akcije Gradovi i opdine – prijatelji djece Vinkovaca, održano je izlaganje na temu: Akcija Gradovi i opdine 
– prijatelji djece te radionica Kako pokrenuti projekt, namijenjena djelatnicima lokalnih samouprava i 
koordinacijskim timovima za pokretanje akcije Gradovi- opdine prijatelji djece.  
 

Sažetak izlaganja uvršten je u Zbornik 14. Sajma. Ispred Središnjeg koordinacijskog odbora temu je prezentirala 
i vodila radionicu Snježana Krpes. 
Organizatori Sajma, predložili su i pozvali Središnji koordinacijski odbor da i sljedede godine sudjeluju u 
programu Sajma zdravlja na teme iz područja očuvanja, promicanja i unapređenja zdravlja i kvalitete života 
djeteta kroz program Gradovi i opdine – prijatelji djece.  
 

Organizatori ove tradicionalne manifestacije su: Grad Vinkovci, Vukovarsko-srijemska županija, Škola narodnog 
zdravlja "Andrija Štampar" Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska mreža zdravih gradova.  

 
 
 
Međužupanijski susret DND Slavonije i Baranje 
 

U organizaciji Društva Naša djeca Donji Miholjac 23. listopada u Donjem Miholjcu je održan prvi Susret 
Društava Naša djeca s područja pet slavonskih županija: Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-
slavonske, Brodsko-posavske i Virovitičko-podravske.  
 

Na Susret se odazvalo 24 predstavnika iz ukupno 15 Društava Naša djeca (Belišde, Čačinci, Darda, Donji 
Miholjac, Mikluševci, Našice, Nova Gradiška, Osijek, Otok, Požega, Rešetari, Slatina, Valpovo, Vinkovci i 
Virovitica).  
 

U cjelodnevnom programu Susreta DND su prezentirala mnogobrojne aktivnosti koje provode tijekom godine 
po kojima je njihov rad prepoznatljiv kod djece i roditelja.  
Ispred Središnjeg koordinacijskog odbora na skupu je nazočila Snježana Krpes s prigodnim izlaganjima o akciji 
„Gradovi i opdine – prijatelji djece“, stanju Akcije na području ovih pet županija te informacijama kako se ostali 
gradovi i opdine mogu uključiti u nju. Prema trenutnim analizama stanja Akcije na području slavonskih regija, u 
Akciju je uključeno 23 grada i opdina (, a status prijatelja djece su zasad dostigli: Požega (2007.), Valpovo 
(2007.), Slavonski Brod (2009.) i Osijek (2010.). (Tablica: Pokazatelji stanja Akcije na str.1)  

Društva Naša djeca, koja djeluju u tim regijama i dalje te još i jače poticati gradske i opdinske uprave da se 
uključe u ovaj projekt kako bi se povedao broj gradova i opdina sa statusom „prijatelj djece“ te opdenito broj 
sudionika u Akciji.  

 
Promotivne, medijske i publikacijske aktivnosti o akciji G/O – prijatelji djece 
 

 Za sva važnija događanja u organizaciji Središnjeg KO-a redovito su tiskovnim i elektronskim medijima slana 
priopdenja za javnost, kao i dodatne informacije i materijali o aktivnostima.  

 U Dječjem tjednu organizirani medijski nastupi na Hrvatskom radiju i u dječjem programu HTV na teme 
dječjih prava. Tim je aktivnostima koordinirala Mladenka Majerid iz Saveza DND. 

 Sva događanja uz Akciju ažurirana su i na web. stranici Saveza: www.savez-dnd.hr , a tekstove su 
pripremale i uređivale M. Majerid i S. Krpes, a na web objavljivao Mario Perkovid iz DND Vinkovci.  

http://www.savez-dnd.hr/
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 Nakladnička djelatnost bila je u manjem opsegu s obzirom na nedostatak financijskih 
sredstava, a za sljededu godinu u pripremi je dvobroj Glasnika Akcije.  

 Za sva događanja u organizaciji Središnjeg KO tiskan je programski i promotivni materijal (pozivnice, 
programske knjižice, plakati, povelje i priznanja za Naj-akciju; priznanja i pohvale za Naj-projekte Dječjih 
vijeda, plakat za Dječji tjedan) 

 
Financiranje: Namjenska sredstva za ove aktivnosti osigurana su iz sredstava kotizacija G/O te Gradskog ureda 
za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba. 
 

Sjednice, stručno i operativno djelovanje Središnjeg koordinacijskog odbora Akcije 
 

 54. Sjednica, održana je 9. veljače 2010. godine. Dnevni red: Ad 1. Analiza sadašnjeg stanja akcije Gradovi i 
opdine – prijatelji djece; Ad 2.: Prijedlozi za aktivnosti Središnjeg KO-a akcije u 2010. godini; Ad 3.: Daljnja 
konkretizacija i razrada prijedloga aktivnosti Mreže gradova i opdina – prijatelja djece; Ad 4.: Prve pripreme 
za sudjelovanje Središnjeg KO-a na 5. Konferenciji Child in the City u Firenzi; Ad 5: Informacije, pitanja, 
prijedlozi, razno.  

 

 55. Sjednica, održana je 25. ožujka 2010.. Ad. 1.: Osvrt na ostvarene aktivnosti Središnjeg KO u 2009.; Ad 2: 
Daljnje vođenje akcije iz perspektive za održivost i razvoj; Ad 3: Prijedlog plana aktivnosti i projekcija 
financijskog plana za 2010.; Ad 4: Informacije o obvezama domadina i ulogama potencijalnih organizatora 
Konferencije Child in the City, 2012.; Ad 5.: Informacije, pitanja, prijedlozi, razno.  

 
 
 

 56. Sjednica, održana 1. lipnja 2010., Ad. 1.: Prijedlozi za proširenje sastava Središnjeg KO-a s novim 
članovima/icama; Ad 2.: Prijedlozi suradnje Središnjeg SKO-a s Uredom UNICEF-a u Hrvatskoj; Ad 3.: Plan 
neposrednih aktivnosti Središnjeg KO-a te financijsko planiranje njihove provedbe; Ad 4.: Informacije, 
pitanja, prijedlozi, razno.  

 

 57. Sjednica, održana 20. rujna 2010., Ad. 1. Analiza sadašnjeg financijskog i organizacijskog stanja Akcije;  
Ad. 2: Izvješda iz gradova i opdina – kandidata za naziv gradovi i opdine – prijatelji djece u 2010. godine; Ad 
3.: Prijedlozi za program i organizaciju godišnjeg Savjetovanja koordinatora iz G/O, Zagreb, studeni 2010. 
godine; Ad. 4.: Naj-akcija i Naj- projekt Dječjih vijeda, za 2010. ; Ad 5.: Završne pripreme za sudjelovanje 
predstavnika/ica Središnjeg KO na konferenciji Child in the City, 2010. u Firenzi; Ad 6.: Informacije, pitanja, 
prijedlozi, razno.  

 

 58. Sjednica , održana 11. studenoga 2010., Ad. 1. Izvještaji o provedenm ocjenjivanju iz gradova i opdina – 
kandidata u 2010. i donošenje odluka o dobivanju statusa grad/opdina – prijatelj djece; Ad 2.: Izvještaji 
povjerenstva za dodjelu Naj-akcije u 2010.; Ad 3.: Izvještaji povjerenstva za Naj-projekte Dječjih vijeda 
Hrvatske u 2010. godini; Ad 4.:Završne pripreme za Savjetovanje G/O – prijatelji djece; Ad 5.: Informacije, 
pitanja, prijedlozi, razno. 

 
Financiranje: Troškovi organizacija sjednica i putni troškovi članova/ica izvan Zagreba financirani su iz sredstava 
kotizacija gradova i opdina, s tim da svi članovi/ice Središnjeg koordinacijskog odbora sudjelovanja na 
sjednicama i u radu Središnjeg KO-a obavljaju bez naknade. 

 
 

Sve ove aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora, stručnih suradnika te koordinatora iz lokalnih 
koordinacijskih odbora ostvarene su uz velik volonterski angažman mnogobrojnih odraslih sudionika Akcije te 
same djece.   
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Posebno je važna i financijska potpora lokalnih jedinica-gradova i opdina koji sudjeluju u Akciji 
i koji su uplatili kotizaciju za 2011. godinu i osigurali troškove ocjenjivanja gradova kandidata u 2010., Gradu 
Zagrebu za aktivnosti međunarodne suradnje i organizaciju domadih događanja, Uredu UNICEF-a te 
Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za sufinanciranje aktivnosti Dječjih vijeda. Samo 
na taj način ovaj program ima perspektivu u bududnosti i može biti programski i financijski održiv.   

U ovu Akciju se svake godine uključuje sve vedi broj novih gradova i opdina, što pokazuje da je ona 
prepoznatljiva i društveno vrijedna. Osim primjera dobre prakse na lokalnoj razini, hrvatski program „Gradovi i 
opdine – prijatelji djece“ prepoznat je i u međunarodnim okvirima.  

Ne smijemo zaboraviti da sve što zajedno činimo danas za djecu, dugoročno stvara preduvjete i mogudnosti 
za bolji život djece opdenito i prijateljske zajednice i za djecu i odrasle. Zato zahvaljujemo svima koji na bilo koji 
način potpomažu njezinu provedbu i stvaraju ljepši i humaniji svijet dostojan djece.  

 
Predsjednica Središnjeg KO-a  akcije: 

Gradovi i opdine – prijatelji djece 
Prof. dr. sc. Aida Salihagid Kadid 

U Zagrebu, ožujak 2011. godine 

 
 
(Izvještaj pripremila: Snježana Krpes, organizacijsko-programska savjetnica u Savezu DND. Konačna verzija Izvještaja 
usvojena  13. lipnja 2011., na 60. sjednici Središnjeg KO-a akcije „Gradovi i opdine – prijatelji djece“) 

 


