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„KAKO SE UKLJUČITI I VODITI AKCIJU: 

„GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE“ 

Savjetovanje o akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece“  

za gradonačelnike, načelnike, predstavnike gradskih i općinskih uprava,  

institucija, ustanova, organizacija i udruga 

 

Zagreb, 24. travnja 2014. godine s početkom u 10,00 sati 

Savez društava Naša djeca Hrvatske, Amruševa 10/V. kat 

 

Pozivamo Vas na tematsko Savjetovanje „Kako se uključiti i voditi akciju „Gradovi i općine – 
prijatelji djece“ koje će u Zagrebu 24. travnja 2014. godine organizirati Središnji koordinacijski 

odbora akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece (Savez društava Naša djeca Hrvatske, Hrvatsko 

društvo za socijalnu i preventivnu pedijatriju, Ured UNICEF-a te predstavnici gradova i općina). Ove 

godine obilježavamo 25 godina Konvencije UN-a o pravima djeteta i 15 godina od početka akcije 

„Gradovi i općine – prijatelji djece“. 

Cilj Savjetovanja će biti da informiramo, senzibiliziramo, osnažimo i podržimo lokalne jedinice da se 

uključe i provode akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ u svojim sredinama te povećamo broj 

gradova i općina sudionika Akcije u Hrvatskoj.  

Na Savjetovanju će Vam stručnjaci i koordinatori Akcije iz gradova i općina –prijatelja djece predstaviti 

nacionalne i europske strateške planove za djecu, istraživanja o siromaštvu i položaju djece u Hrvatskoj, 

program i važnost akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece, planiranje za djecu, ulogu dječje 



participacije u akciji, financijska izdvajanja i ulaganja u djecu, medijsku promociju te volonterski rad u 

Akciji.  

U okviru Savjetovanja bit će organizirana i radionica „ Kako pokrenuti i uključiti se u akciju Gradovi i 

općine – prijatelji djece“ s nizom praktičnih savjeta o uključivanju u Akciju, pripremu dokumentacije, 

rada lokalnih koordinacijskih odbora, izvještavanja. 

 

Gradovi – prijatelji djece (Child Friendly City) je globalna inicijativa UNICEF-a pokrenuta 1996. godine s ciljem 

stvaranja gradova po mjeri djece. U Hrvatskoj je akcija „Gradovi i općine – prijatelji djece“ započela 1999. godine, a vode je 

Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju pod pokroviteljstvom Ureda 

UNICEF-a za Hrvatsku. Akcijom lokalne zajednice ostvaruju dječja prava iz Konvencije UN-a. Gradovi / općine, kad 

zadovolje kriterije iz programa, stječu počasni naziv „Grad/Općina – prijatelj djece“. Trenutno je u Akciju uključeno 96 

gradova/općina, a počasni naziv je dostiglo 44 gradova i općina, s trendom rasta. Akcija potiče lokalne zajednice da ulažu u 

usluge za djecu, sigurno i zdravo okruženje, zdravlje, obrazovanje, kulturu, sport, slobodno vrijeme djece te daju podršku 

roditeljima u odgoju djeca. Hrvatski je program se nalazi meñu tri najbolja programa u Europi te smo članovi Europske 

mreže gradova – prijatelja djece.  

 

PRIDRUŽITE NAM SE U STVARANJU GRADOVA I OPĆINA – PRIJATELJA DJECE U 
HRVATSKOJ! 

 

 


