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SMJERNICE 
PROSUDBENOJ KOMISIJI

80 % ispunjenih programskih zahtjeva iz
svakog programskog područja Akcije u
Završnom izvješću (najmanje 800 bodova)
u razgovoru s predstavnicima Gradskih/
Općinskih uprava potaknuti raspravu o tomu
koliko je gradska/općinska uprava spremna
provoditi ili provodi procese koji se trebaju
razvijati uključivanjem lokalne sredine u
akciju «Gradovi i općine – prijatelji djece»
(“svijest o Akciji i sredini po mjeri djeteta” te
mogućnost aktivnog sudjelovanja djece u
procjeni njihovih potreba i donošenju odluka)



SMJERNICE 
PROSUDBENOJ KOMISIJI

evidentirati koji su to mehanizmi temeljni za
razvoj «gradova/općina – prijatelja djece» i što
je u gradovima/općinama potaknuto i učinjeno
u 10 područja Akcije, neovisno o redovitoj
djelatnosti gradskih/općinskih službi (nove
akcije i aktivnosti za ostvarivanje prava i
potreba djece)
upravo je to potrebno osvijestiti i kod:
predstavnika gradskih/općinskih tijela,
koordinatora Akcije, kao i kod sudionika i
nositelja Akcije.



10 PROGRAMSKIH PODRUČJA 
AKCIJE:

GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI 
DJECE

PRIORITETI KOD 
OCJENJIVANJA



Područje broj 1: Program i plan za 

ostvarivanje prava i potreba djece
I. AKTIVNO SUDJELOVANJE DJECE 

Rad Dječjih gradskih/općinskih vijeća, Dječjih foruma 
ili nekog drugog oblika dječje participacije  
Susret s gradonačelnikom/načelnikom 
Sudjeluju li djeca u planiranu, pokretanju inicijativa i 
odlučivanju o pitanjima bitnim za život djece

II. G/O MJERE ZA OSTVARIVANJE PRAVA DJETETA 
Izvještaji o djeci i njihovo objavljivanje u javnosti
Planiranje za djecu – godišnji izvedbeni i dugoročni 
planovi aktivnosti za djecu - strategije
Edukacija djece o Konvenciji UN-a o pravima djeteta
Edukacija odraslih i senzibilizacija o Konvenciji UN-a o 
pravima djeteta



Područje broj 2: 
Namjenska novčana sredstva za zaštitu i 

odgoj djece u gradu/općini
Kapitalna ulaganja  u objekte za djecu
Komparativni pokazatelji o namjenskom iznosu 
sredstava za djecu – trend rasta/pada izdvajanja za 
djecu iz godine u godinu od uključivanja u Akciju
Transparentnost izdvajanja za sva područja
Ukupni iznos po djetetu u tekućoj godini u odnosu 
prema ukupnom broju djece
Stavka akcija “Gradovi/Općina – prijatelji djece” u 
gradskom/općinskom proračunu (Dubrovnik, 
Čakovec, Osijek...sve više G-O je unosi)



Područje broj 3: 
Pomoć i podrška udrugama/ustanovama 

koje imaju programe s djecom i za djecu
Raznovrsnost udruga (programa) i obuhvat 
djece i građana u programima i aktivnostima 
tih udruga
Koordinacija i suradnja udruga/ustanova, 
gradske/općinske uprave, međusektorska 
suradnja
Kontinuirani i inovativni programi za djecu u 
gradu/općini
Broj obuhvaćene djece u akcijama i 
aktivnostima za djecu
Javna priznanja i prepoznatljivost rada udruga 
/pojedinaca koji rade na dobrobit djece



Područje broj 4: Dijete u sigurnom i 

zdravom gradu/općini
Ekološke akcije/aktivnosti/programi u gradu/općini
Zdrav grad/općina
Siguran/a grad/općina (povećana sigurnost djece u 
prometu, prometna kultura, suradnja zdravstvenih, 
obrazovnih, socijalnih, urbanističko-komunalnih 
službi, policije, ustanova i udruga)
Osigurano kretanje djece s invaliditetom i 
teškoćama u razvoju
Svjetski trend humanizacije dječjeg prostora i 
okoliša, posebno u velikim gradovima



Područje broj 5: Zdravlje djece

Obuhvat djece zdravstvenom brigom – posebno 
perinatalna skrb djece koja nisu u 
predškolskim i školskim ustanovama
Preventivni programi i aktivnosti za razvoj 
zdravog načina života djece (promidžba 
dojenja, zdrave prehrane u ustanovama za 
djecu i sl.)
Program: Bolnice i rodilišta – prijatelji djece
Suradnja zdravstvenih radnika s obrazovnim, 
odgojnim i socijalnim ustanovama i udrugama



Područje broj 6: 

Odgoj i obrazovanje djece
Obuhvat djece dječjim vrtićem i školom, svih kategorija 
djece
Prijateljsko školsko okruženje (motiviranost, radna i 
kreativna atmosfera, rad u jednoj smjeni, otvorena vrata 
škole, produženi boravak i sl.)
Programi za djecu s posebnim potrebama, invaliditetom 
te za darovitu djecu (identifikacija, stručni programi 
pomoći, oprema i sl.)
Zastupljenost stručnih suradnika

Suradnja škole i ostalih odgojno-obrazovnih subjekata 
u lokalnoj zajednici
Opremljenost škole (kabinetska nastava, 
informatizacija, športske dvorane), izgradnja i 
adaptacija školskih prostora
Izvannastavne aktivnosti



Područje broj 7: Socijalna briga za djecu

Broj djece u socijalnoj zaštitnoj potrebi (evidencija 
i sukladno s tim rješavanje tog problema)
Programi i aktivnosti socijalne zaštite djece
Djeca s teškoćama u razvoju i obuhvaćenost takve 
djece programima 
Djeca u rizičnim uvjetima i uključenost u programe 
prevencije djece i roditelja (obiteljski programi)
Humanitarne akcije i aktivnosti za djecu/obitelji 
koja žive u teškim uvjetima
Suradnja Centra za socijalnu skrb, odgojno-
obrazovnih i zdravstvenih službi i ustanova, 
udruga, policije…



Područje broj 8: Kultura i šport djece
I. KULTURA

Kulturne ustanove/udruge/klubovi za djecu
Kulturne aktivnosti i programi za djecu
Čitalačke aktivnosti djece
Kulturne manifestacije i sudjelovanje djece
Mjere kojima se potiče kvaliteta i uključivanje 
djece u kulturne sadržaje (financijska 
izdvajanja, kadar, prostor, oprema, 
organiziranje akcija za poticanje stvaralaštva 
djece, velik broj uključene djece, stipendije i 
sl.)
Kulturne aktivnosti/akcije pokrenute od 
početka uključivanja g/o u Akciju - bonus



II. ŠPORT
Športski sadržaji za djecu
Prostori  i za športske sadržaje za djecu i 
njihovo stanje
Športske manifestacije za djecu
Mjere kojima se potiče kvaliteta i 
uključivanje djece u sportske sadržaje
Športske aktivnosti/akcije pokrenute od 
početka uključivanja g/o u Akciju - bonus



Područje broj 9: 

Slobodno vrijeme i rekreacija djece
Mogućnosti korištenja slobodnog vremena 
djece
Informatička pismenost i medijska 
aktivnost djece 
Tehničke aktivnosti djece
Ekološke aktivnosti 
Gradnja i opremanje dječjih igrališta i 
ostalih prostora za igru i rekreaciju djece
(sigurna i s tim da su pristupačna i za djecu 
s teškoćama u razvoju)
Organizirani odmor djece
Organizacija priredbi, smotri i  susreta djece



Područje broj 10: Pomoć i podrška 

roditeljima u skrbi djece
Pomoć i podrška roditeljima u skrbi djece
(jednokratne novčane pomoći, prednost pri upisima 
u škole i vrtiće, sufinanciranje prijevoza djece, 
prehrane, produženog boravka, školskih 
udžbenika, samohrani roditelji, obitelji s više djece, 
obiteljski centri
Pomoć i edukacija budućim roditeljima (bračno ili 
obiteljsko savjetovalište – neki od oblika – Škola za 
roditelje; Roditeljski domjenak)
Pomoć obiteljima s djecom s posebnim potrebama
Pomoć obiteljima koje žive u rizičnim uvjetima
Podrška i pomoć udrugama koje provode programe 
pomoći obiteljima 



NE ZABORAVITE:
Opća atmosfera u gradu/općini
Indirektni pokazatelji koliko lokalna zajednica čini 
za svoje građane (poticaji za novorođenu djecu, 
nova radna mjesta, stambene olakšice za mlade 
obitelji, 
Medijske aktivnosti i promidžbu Akcije i 
aktivnosti
Međusobnu suradnju i koordinaciju nositelja 
aktivnosti (grad/općinske službe, ustanove, udruge, 
volonteri, pojedinci, sponzori, donatori, mediji…)



HVALA NA POZORNOSTI


