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Konvencija o pravima djeteta

• Međunarodni ugovor

• RH – ratificirala 1991. 

• Dio p. poretka RH, po pravnoj snazi iznad 
zakona – moguća neposredna primjenazakona – moguća neposredna primjena

• Opcijski protokoli Konvenciji



Odbor za prava djeteta

• 18 neovisnih stručnjaka

• Izvješća država članica (2 godine, poslije svakih 
5)

• Opći komentari + preporuke državama • Opći komentari + preporuke državama 
članicama

• 3 i 4 izvješće RH  Vlada RH + alternativna 
izvješća (koordinacija udruga + 
Pravobraniteljica za djecu )



Zakonodavstvo i Nacionalna strategija za 
djecu

• Osigurati dosljednu primjenu, praćenje i 
procjenjivanje provedbe propisa i Nacionalne 
strategije za djecu te bolju koordinaciju rada 
sektora i tijela na lokalnoj i državnoj razini. sektora i tijela na lokalnoj i državnoj razini. 
VAŽNO: informiranje i sudjelovanje djece!



Sveobuhvatna politika i strategija

• nema dovoljne koordinacije između nadležnih 
tijela koja se bave dobrobiti djece na 
nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini



Raspodjela sredstava 

• Zabrinut je zbog negativnih učinaka mjera 
štednje koji utječu na naknade i usluge koje se 
pružaju obiteljima s djecom, osobito Romima, pružaju obiteljima s djecom, osobito Romima, 

• zbog nepostojanja dječjeg proračuna -
nedostatka raščlanjenih podataka u vezi s 
dodijeljenim sredstvima za djecu na 
nacionalnoj i lokalnoj razini.



Prikupljanje podataka

• Poboljšati sustav prikupljanja podataka kako bi se 
omogućila analiza položaja sve djece, osobito ranjivih 
skupina; raščlaniti podatke po dobi, spolu, 
geografskom i socijalnom položaju, etničkom 
porijeklu… porijeklu… 



Širenje informacija, podizanje svijesti i obuka

• Svijest javnosti o dječjim pravima i dalje je niska, 
Konvencija nije sustavno raširena među djecom i 
cjelokupnom javnosti te država stranka ne poduzima 
aktivnosti obuke povezane s Konvencijom na 
sustavan i ciljani način, osobito za stručnjake koji sustavan i ciljani način, osobito za stručnjake koji 
rade s djecom i za djecu.



• Nediskriminacija

• Najbolji interes djeteta

• Izražavanje mišljenja djeteta

• Ime i državljanstvo• Ime i državljanstvo



Pravo na privatnost

• privatnost djece se ne poštuje dovoljno, 
osobito u medijima, ustanovama za 
zdravstvenu i socijalnu skrb, a povezano 
zakonodavstvo je u praksi nedovoljno zakonodavstvo je u praksi nedovoljno 
provedeno.



Pristup primjerenim 
informacijama

• Knjižnice su nedovoljno opremljene za potrebe djece 
u udaljenim područjima i manjim zajednicama, a 
televizijske i radijske emisije ne odgovaraju uvijek 
potrebama djece te su loše kvalitete. Odbor je 
nadalje zabrinut što su djeca još uvijek izložena nadalje zabrinut što su djeca još uvijek izložena 
neprimjerenim medijskim sadržajima, poput 
reklamiranja pornografije i alkohola te zbog 
nedostatka dosljednog praćenja i odgovarajućih kazni 
zbog kršenja.



• Tjelesno kažnjavanje 

• Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje

• Sloboda djeteta od svih oblika nasilja, 
uključujući zlostavljanje i zanemarivanjeuključujući zlostavljanje i zanemarivanje



Obiteljsko okruženje i djeca lišena 
obiteljskog okružen

• nedovoljne dostupnosti i kvalitete službi 
podrške koje nude savjetovanje i pomoć 
obiteljima

• Velik broj djece u institucijama, nedovoljna • Velik broj djece u institucijama, nedovoljna 
podrška i kontrola djece u udomiteljskim 
obiteljima, nepostojanje podrške nakon 
napuštanja institucije…



Djeca s teškoćama u razvoju

• osigurati bolju podršku roditeljima i djeci, 
spriječiti smještaj  u institucije i osigurati 
uključivanje u obrazovanje. Češće nadzirati 
institucije koje dugotrajno skrbe o djeci s institucije koje dugotrajno skrbe o djeci s 
teškoćama u razvoju.



Zdravstvo

• Osigurati financijska sredstva i pomoći da svako 
dijete dobije kvalitetnu zdravstvenu skrb i omogućiti 
roditeljima da budu s djecom u bolnici.

• Pomoći djeci i mladima u sprječavanju štetnih navika 
poput pijenja alkohola i uzimanja droga.

• Podići svijest o spolnom i reproduktivnom zdravlju 
među djecom te osigurati zdravstveno obrazovanje 
djece.

• Podržati majke u isključivom dojenju i nadzirati 
reklamiranje nadomjestaka za majčino mlijeko.



• Obrazovanje

• Azil 

• Djeca u sukobu sa zakonom



Pravobranitelj za djecu

• Jačanje statusa



www.dijete.hr

info@dijete.hr


