
LOKALNA ZAJEDNICA  LOKALNA ZAJEDNICA  
KLJUČNO MJESTO U OSTVARIVANJU KLJUČNO MJESTO U OSTVARIVANJU KLJUČNO MJESTO U OSTVARIVANJU KLJUČNO MJESTO U OSTVARIVANJU 

PRAVA DJETETAPRAVA DJETETA

Prof. Prof. dr.scdr.sc. Josip Grgurić. Josip Grgurić



Meñunarodni dokumenti koji potiču inicijativu Meñunarodni dokumenti koji potiču inicijativu 
u smjeru “Gradova/općina u smjeru “Gradova/općina –– prijatelja djeceprijatelja djece

1.  UN Konvencija o pravima djeteta (20. studeni 1.  UN Konvencija o pravima djeteta (20. studeni 
1989.)1989.)

2.  UN 2.  UN HabitatHabitat 2 2 –– IstanbulIstanbul 1996. 1996. -- prvi put izražen prvi put izražen 
koncept “Gradovi koncept “Gradovi –– prijatelji djece”prijatelji djece”

3.  Specijalno zasjedanje UN posvećeno djeci 3.  Specijalno zasjedanje UN posvećeno djeci 3.  Specijalno zasjedanje UN posvećeno djeci 3.  Specijalno zasjedanje UN posvećeno djeci 
(2002.) poručuje da dijete treba biti u fokusu (2002.) poručuje da dijete treba biti u fokusu 
lokalnih vlastilokalnih vlasti

4.  Europska Komisija (2006.) izražava 4.  Europska Komisija (2006.) izražava 
opredjeljenje djeci EU prema lokalnim opredjeljenje djeci EU prema lokalnim 
zajednicama orijentiranim prijateljski premazajednicama orijentiranim prijateljski prema
djecidjeci
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Meñunarodni dokumenti koji potiču inicijativu Meñunarodni dokumenti koji potiču inicijativu 
u smjeru “Gradovi/općine u smjeru “Gradovi/općine –– prijatelji djeceprijatelji djece

5.  Europski Parlament svojom rezolucijom5.  Europski Parlament svojom rezolucijom

od 16. siječnja 2008. ističe EU strategijuod 16. siječnja 2008. ističe EU strategiju

za prava djeceza prava djece

6.6. 2008. godine usvojena je Rezolucija 258 na 2008. godine usvojena je Rezolucija 258 na 
konferenciji lokalnih i regionalnih predstavnika koja u konferenciji lokalnih i regionalnih predstavnika koja u 
fokus stavlja provedbu socijalnih i strukturalnih uvjeta fokus stavlja provedbu socijalnih i strukturalnih uvjeta fokus stavlja provedbu socijalnih i strukturalnih uvjeta fokus stavlja provedbu socijalnih i strukturalnih uvjeta 
neophodnih za ostvarivanje blagostanja i razvoja neophodnih za ostvarivanje blagostanja i razvoja 
djecedjece

7.7. 2008. povodom 4. Konferencije „Dijete u gradu” 2008. povodom 4. Konferencije „Dijete u gradu” 
Europske mreže gradova prijatelja djece donesena je Europske mreže gradova prijatelja djece donesena je 
RotterdamskaRotterdamska deklaracija deklaracija –– naglašava da naglašava da lokalna i lokalna i 
regionalna razina imaju ključnu ulogu u regionalna razina imaju ključnu ulogu u 
uspostavi zajednica prijatelja djece.uspostavi zajednica prijatelja djece.
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Europska mreža gradova prijatelja djeceEuropska mreža gradova prijatelja djece
osnovana 2000. godineosnovana 2000. godine



European Network of Child Friendly Cities European Network of Child Friendly Cities 
(EN CFC)(EN CFC)

�� Osnovana Osnovana prije 13 godina prije 13 godina na prvom skupu u na prvom skupu u BrugeBruge
(Belgija)(Belgija)

�� Svake 2 godine održavaju se Svake 2 godine održavaju se konferencije Mreže konferencije Mreže 
“Dijete u gradu/“Dijete u gradu/ChildChild inin thethe City”City”“Dijete u gradu/“Dijete u gradu/ChildChild inin thethe City”City”

�� 6. konferencija održana u Zagrebu 6. konferencija održana u Zagrebu (Hrvatska), 26.(Hrvatska), 26.--
28. rujna 2012.28. rujna 2012.

�� 7. konferencija održat će se u 7. konferencija održat će se u OdenseOdense (Danska), (Danska), 
29.9.29.9.--1.10.20141.10.2014. . 
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EuropeanEuropean NetworkNetwork ofof ChildChild FriendlyFriendly CitiesCities
(EN CFC)(EN CFC)

�� Europska mreža gradova prijatelja djece Europska mreža gradova prijatelja djece 
naglašava važnost naglašava važnost 5 općih smjernica 5 općih smjernica koje je koje je 
potrebno ugraditi u politiku na državnoj i lokalnoj potrebno ugraditi u politiku na državnoj i lokalnoj potrebno ugraditi u politiku na državnoj i lokalnoj potrebno ugraditi u politiku na državnoj i lokalnoj 
razinirazini
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EuropeanEuropean NetworkNetwork ofof ChildChild FriendlyFriendly CitiesCities
(EN CFC )(EN CFC )

�� Učinkovita politika usmjerena na dobrobit djece Učinkovita politika usmjerena na dobrobit djece 
mora biti:mora biti:
•• holističkaholistička -- uzimajući u obzir cjelokupnu urbanu politikuuzimajući u obzir cjelokupnu urbanu politiku

•• integriranaintegrirana –– sva područja života u gradu moraju biti sva područja života u gradu moraju biti 
usmjerena na dobrobit djece, uključujući: obrazovanje, usmjerena na dobrobit djece, uključujući: obrazovanje, 
mobilnost, urbanističko planiranje, zdravstvo, okoliš, mobilnost, urbanističko planiranje, zdravstvo, okoliš, mobilnost, urbanističko planiranje, zdravstvo, okoliš, mobilnost, urbanističko planiranje, zdravstvo, okoliš, 
slobodno vrijeme, sport, socijalne službeslobodno vrijeme, sport, socijalne službe

•• meñugeneracijskameñugeneracijska –– prepoznati djecu kao grañane sa prepoznati djecu kao grañane sa 
svojim pravima uključenim zajedno s odraslima u svojim pravima uključenim zajedno s odraslima u 
prijateljskoj zajedniciprijateljskoj zajednici

•• važnost važnost participacije djece i mladih participacije djece i mladih –– u poboljšanju u poboljšanju 
kvalitete života u svojoj zajednici; njihove prijedloge kvalitete života u svojoj zajednici; njihove prijedloge 
treba slušati, promicati i uzeti u obzirtreba slušati, promicati i uzeti u obzir

•• dinamičnadinamična –– to je proces koji se treba razvijati i biti to je proces koji se treba razvijati i biti 
spreman suočavati se s novim izazovimaspreman suočavati se s novim izazovima
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SINERGIJA
svih korisnika stvara
najbolje oblike brige

i zaštite djece

DJEČJA PARTICIPACIJA
potreba uključivanja

djece u procese

NAČELO
JEDNAKIH 

MOGUĆNOSTI

HOLISTIČKA
sve specifičnosti 

zajednice

DINAMIKA
stvaranje prijateljske
zajednice za djecu

je kontinuiran i
dinamičan proces

JAVNE POLITIKE 
ZA

Odlučivanja i prijedloge
U kakvim zajednicama

Žele živjeti

MEðUGENERACIJSKA
SURADNJA
djeca trebaju 

odrastati s ljudima
svih dobi, razmjena
Iskustava i znanja

HORIZONTALNO 
I VERTIKALNO
POVEZIVANJE

jača suradnja i novi
oblici partnerstva

tijela, institucija.OCD

INTEGRACIJA
sva područja u zajednici

usmjerena na
dobrobit djece

za svu djecu, kao
i deprivilegiranu

DOBROBIT
DJECE



EuropeanEuropean NetworkNetwork ofof ChildChild FriendlyFriendly CitiesCities
((EN CFC EN CFC -- PREPORUKE )PREPORUKE )

�� Zadaci na Zadaci na nacionalnomnacionalnom nivou:nivou:
•• Davanje podrške nacionalnim mrežama Davanje podrške nacionalnim mrežama 

Gradova Gradova –– prijatelja djece kroz informiranje i prijatelja djece kroz informiranje i 
usmjeravanjeusmjeravanje

•• Organiziranje posjeta omogućujući razmjenu Organiziranje posjeta omogućujući razmjenu 
dobre prakse i iskustavadobre prakse i iskustavadobre prakse i iskustavadobre prakse i iskustava

•• Razvijanje veza izmeñu partnera i institucija Razvijanje veza izmeñu partnera i institucija 
koje rade na istom područjukoje rade na istom području

•• Davanje doprinosa prezentacijama na Davanje doprinosa prezentacijama na 
relevantnim dogañanjimarelevantnim dogañanjima

•• Prenošenje dobre prakse urbanim i ruralnim Prenošenje dobre prakse urbanim i ruralnim 
politikama za djecu i mladepolitikama za djecu i mlade

•• Razmjena informacija putem web stranica Razmjena informacija putem web stranica 
Gradova Gradova –– prijatelja djeceprijatelja djece
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Roterdamska Roterdamska 
deklaracijadeklaracija



�� Ističući da su lokalne i regionalne Ističući da su lokalne i regionalne 
vlasti najneposredniji i glavni vlasti najneposredniji i glavni 
pružatelji javnih usluga svim pružatelji javnih usluga svim 
grañanima, uključujući i djecu, pa grañanima, uključujući i djecu, pa grañanima, uključujući i djecu, pa grañanima, uključujući i djecu, pa 
stoga imaju ključnu ulogu u stoga imaju ključnu ulogu u 
ostvarivanju zajednica prijatelja ostvarivanju zajednica prijatelja 
djece;djece;



�� ZajednicaZajednica prijateljprijatelj djecedjece je je sustavsustav dobrogdobrog
upravljanjaupravljanja posvećenposvećen ostvarivanjuostvarivanju dječjihdječjih pravaprava. . 
ZajednicaZajednica kojakoja je je prijateljskaprijateljska premaprema djecidjeci, , 
prijateljskaprijateljska je je premaprema svimasvima, , jerjer je je dobrobitdobrobit djecedjece
krajnjikrajnji pokazateljpokazatelj zdravogzdravog, , sigurnogsigurnog, , 
demokratskogdemokratskog ii održivogodrživog društvadruštva ii dobrogdobrog
upravljanjaupravljanja..upravljanjaupravljanja..

�� PrijateljstvoPrijateljstvo malihmalih iliili velikihvelikih gradovagradova ii selasela premaprema
djecidjeci kontinuirankontinuiran je je ii dinamičandinamičan procesproces, , kojikoji
neprestanoneprestano razvijarazvija nova nova gledištagledišta ii trebaotrebao bi bi bitibiti
neprekinutaneprekinuta ambicijaambicija..



�� Da bi Da bi bilobilo uspješnouspješno ii učinkovitoučinkovito, , 
prijateljstvoprijateljstvo premaprema djecidjeci zahtijevazahtijeva
integriraniintegrirani javnojavno--političkipolitički pristuppristup. . 
PostojećuPostojeću politikupolitiku premaprema djecidjeci ii mladimamladima
čestočesto odlikujeodlikuje velikavelika rascjepkanostrascjepkanost, , jerjer
onaona samasama potpadapotpada pod pod različitarazličita područjapodručja..

�� KrozKroz usmjeravanjeusmjeravanje ii integriranjeintegriranje
prijateljstvaprijateljstva premaprema djecidjeci u u svimsvim ovimovim
područjimapodručjima mogućemoguće je je ostvaritiostvariti
učinkovitijuučinkovitiju politikupolitiku premaprema djecidjeci ii
mladimamladima..



Konferencija Dijete u graduKonferencija Dijete u gradu
OdenseOdense (Danska), 29. rujna (Danska), 29. rujna –– 1. listopada 20141. listopada 2014



TemeTeme konferencijekonferencije: : 

�� ParticipacijaParticipacija, , inkluzijainkluzija ii suradnjasuradnja

�� KakoKako osiguratiosigurati dobrobitdobrobit djetetadjeteta u u 

vrijemevrijeme recesijerecesije

�� IgraIgra, , mobilnostmobilnost ii kulturnikulturni životživot djecedjece



Participacija, inkluzija i suradnjaParticipacija, inkluzija i suradnja

�� Koji Koji su modeli efikasni za su modeli efikasni za 
uključivanje djece i mladih iz uključivanje djece i mladih iz 
različitih sredina, posebice onih koji različitih sredina, posebice onih koji 
najviše trebaju potporu?  najviše trebaju potporu?  najviše trebaju potporu?  najviše trebaju potporu?  

�� Kako Kako uspostaviti mostove meñu uspostaviti mostove meñu 
djecom, roditeljima i stručnjacima u djecom, roditeljima i stručnjacima u 
cilju stvaranja integriranih usluga za cilju stvaranja integriranih usluga za 
djecu u lokalnoj zajednici?djecu u lokalnoj zajednici?



KakoKako osiguratiosigurati dobrobitdobrobit djetetadjeteta u u 
vrijemevrijeme recesijerecesije

�� KakoKako ekonomskaekonomska recesijarecesija utječeutječe nana
dječjadječja pravaprava, , zdravljezdravlje ii životeživote? ? 

KakoKako održatiodržati programeprograme u u uvjetimauvjetima�� KakoKako održatiodržati programeprograme u u uvjetimauvjetima
ograničenogograničenog javnogjavnog financiranjafinanciranja??

�� KojuKoju uloguulogu imaima ““procjenaprocjena učinkaučinka nana
djetedjete” ” pripri donošenjudonošenju teškihteških financijskihfinancijskih
odlukaodluka? ? 



IgraIgra, , mobilnostmobilnost ii kulturnikulturni životživot
djecedjece

�� KakoKako najboljenajbolje realiziratirealizirati članakčlanak 31. 31. 
KonvencijeKonvencije UN o UN o pravimapravima djetetadjeteta nana
igruigru, , rekreacijurekreaciju ii kulturnikulturni životživot u u igruigru, , rekreacijurekreaciju ii kulturnikulturni životživot u u 
lokalnojlokalnoj zajednicizajednici? ? 



Zaključak Zaključak RotterdamskeRotterdamske
deklaracijedeklaracije

�� Potvrñujemo da lokalna i regionalna Potvrñujemo da lokalna i regionalna 
razina igra ključnu ulogu u uspostavi razina igra ključnu ulogu u uspostavi 
zajednica prijatelja djece, i stoga zajednica prijatelja djece, i stoga 
pozivamo na snažnu i plodnu pozivamo na snažnu i plodnu pozivamo na snažnu i plodnu pozivamo na snažnu i plodnu 
suradnju izmeñu različitih razina suradnju izmeñu različitih razina 
vlasti, kao i na bolju uključenost vlasti, kao i na bolju uključenost 
regionalnih i lokalnih vlasti u buduće regionalnih i lokalnih vlasti u buduće 
inicijative EU.inicijative EU.



Gradovi i općine   
- prijatelji djece -

“Hrvatski svjetionici 

za dobrobit djece”


