SKRAĆENA VERZIJA IZVJEŠTAJA O AKCIJI GRADOVI I OPĆINE – PRIJATELJI DJECE U 2014.
Akcija „Gradovi i općine – prijatelji djece“ - globalna inicijativa koja se u Hrvatskoj provodi od 1999. godine,
a vode je Savez DND Hrvatske, Hrvatsko društvo za socijalnu i preventivnu pedijatriju i Ured UNICEF-a:
- 101 grad/općina uključen u Akciju – u 2014. uključili se: Bedekovčina, Drniš, Ivanić-Grad, Lipik, Ozalj,
Umag (6 novih gradova i općina)
- radni posjeti u: Samobor, Bedekovčinu, Petrinju, Kutinu, Opatiju. Obavljeni radni sastanci u Savezu s
delegacijama: Nova Gradiška, Lipik, Samobor.
- Inicijative zatražene iz gradova i općina: Novska, Petrinja, Lobor, Hvar, Knin, Viškovo, Cres, Mala
Subotica, Medulin, Vidovec, Zlatar Bistrica, Donji Miholjac, Ivanska, Ludbreg
- Za intenziviranje akcije: Crikvenica, Otočac, Solin, Vodice, Klanjec, Vukovar, Lokve, Varaždinske Toplice
- Tehnička i administrativna pomoć gradovima i općinama kandidatima: Lovran, Mrkopalj, Nova Gradiška,
Split kod popunjavanja završnog izvješća te koordinacija radom timova za ocjenjivanje tih gradova i
općina.
- Održano tematsko Savjetovanje „Kako se je tematsko Savjetovanje „Kako se uključiti i voditi akciju
„Gradovi i općine – prijatelji djece” na kojemu je sudjelovalo 50 sudionika iz lokalnih zajednica koje se
žele uključiti u ovaj projekt.
- Održan je vrlo uspješan 8. Susret gradova i općina – prijatelja djece u Zaboku na temu: „Volonterski rad
u akciji „Gradovi i općine – prijatelji djece” na kojemu je ukupno sudjelovalo 200 djece i odraslih iz
gradova i općina-prijatelji djece.
- Predstavnici Središnjeg koordinacijskog odbora akcije i Saveza društava Naša djeca Hrvatske sudjelovali
su u radu 6. Međunarodne konferencije „Child in the City” održane od 28.9.-1.10.2014. u Odense u
Danskoj predstavljajući hrvatska iskustva Akcije u međunarodnim okvirima na teme dječja participacija,
zdravlje djece i inkluzija djece s teškoćama u razvoju.
- U Fužinama održan 6. okrugli stol „Gorski kotar – prijatelj djece” na temu „Rekreacija i sport za djecu i
mlade u Gorskom kotaru” na kojemu je sudjelovalo 23 sudionika iz jedinica lokalne uprave na području
Gorskog kotara. Doneseni zaključci koji su upućeni Primorsko-goranskoj županija za izradu Strategije
razvoja sporta. Prijavljen i odobren projekt „Gorski kotar – prijatelj djece” na natječaj PGŽ. Predstavnici
Središnjeg KO-a uspostavili jaču suradnju s PGŽ, gospođom Marač, pročelnicom Odjela za socijalnu
politiku i mlade te je PGŽ financirala ocjenjivanje novih gradova/općina – Lovran i Mrkopalj, a to misli i
sljedeće godine.
- Za Dječji tjedan 2015. tiskan je plakat i distribuiran u 95 Društava Naša djeca i 100 gradova i općina
sudionika Akcije. U organizaciji Društava Naša djeca povodom 25. godina Konvencije u Dječjem tjednu
pokrenuta je akcija „Daj 10 za dječja prava” u koju se uključilo više od 7 000 djece diljem gradova i
općina. Akcija promovirana u priopćenjima za medije i brojnim gostovanjima predstavnika Središnjeg
KO-a u televizijskim i radijskim emisijama.
- Gradovi i općine pozvane da se uključe putem facebooka u kampanju „Budi neovisan”, projekt
prevencije ovisnosti i promocije zdravih stilova života te organizaciju Svjetskog dana nepušenja (31.5.),
koji je obilježen u 30 gradova i općina diljem Hrvatske.
- Središnji koordinacijski odbor i ove godine raspisao je Natječaj za Naj-akcije za gradove i općine na koji
je prijavljeno 55 Naj-akcija kojima se poboljšava i uljepšava život djece u hrvatskim gradovima i
općinama. Pohvale i Priznanja dodijeljena na godišnjem Savjetovanju u Zagrebu.
Dan Konvencije UN-a o pravima djeteta, 20.11., 25. godina Konvencije o pravima djeteta i 15 godina
Akcije obilježen je Savjetovanjem predstavnika koordinacijskih odbora akcije „Gradovi i općine –
prijatelji djece”, s preko 150 sudionika odraslih i djece. Postavljena izložba publikacija Saveza kao
doprinos ostvarivanju prava djeteta od 1989.-2014.
- U suradnji s Gradom Ogulinom organiziran i održan 10. Susret Dječjih vijeća Hrvatske na kojemu je
sudjelovalo 120 djece-vijećnika, njihovih mentora, predstavnika gradskih i općinskih uprava, članova
Društava Naša djeca. Djeca-vijećnici prezentirali su svoje aktivnosti. Održane su tri paralelne radionice
za djecu na sljedeće teme iz područja dječjih prava i dječje participacije: borba protiv siromaštva djece,
radionica dječjih prava, radionica pravo djeteta na igru i glazbene radionica. Za mentore Dječjih vijeća
organiziran je okrugli stol na temu „Nacionalna strategija za prava djece u RH 2014.-2020. – Strateški cilj
4: Osiguravanje aktivnog sudjelovanja djece. Povodom 10 godina Susreta Dječjih vijeća Hrvatske
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postavljena je prigodna izložba s fotografijama i materijalima sa svih dosadašnji Susreta Dječjih vijeća i
razvojem dječje participacije u Hrvatskoj.
Tijekom 2014. godine započela su s radom 5 novih Dječjih vijeća u Belišću, Gospiću, Maču, Našicama,
Splitu i Pregradi te je trenutno aktivno 30 Dječjih vijeća.
U okviru projekata Dječjih foruma „Dječji forumi u Hrvatskoj“ i „Borbom protiv siromaštva djece i
socijalne isključenosti za dječja prava“ uključene su lokalne zajednice koje putem akcije „Gradovi i
općine – prijatelji djece“ potiču i razvijaju dječju participaciju.
Na facebook stranicama Saveza pokrenut on-line predstavljanje članaka iz Konvencije UN-a o pravima
djeteta povodom 25. godina Konvencije UN-a o pravima djeteta.
Dječja vijeća i Dječji forumi promovirali akciju na domaćim skupovima za djecu – Susretu Dječjih foruma
u Selcu te na sjednici sa zastupnicima u Hrvatskom Saboru.
Gradovi i općine pozvani da se uključe u humanitarne akcije Saveza i Društva Naša djeca Grada
Vinkovaca „Kofer pun prijateljstva“ i „Kofer pun prijateljstva – novčić za kovčežić“ za djecu s
poplavljenih područja. Odličan odaziv akcije u Poreču, Samoboru, Splitu i Rovinju.
Uređeno je i tiskano dopunjeno izdanje programske knjižice „Gradovi i općine – prijatelji djece”,
Alternativni izvještaj o stanju dječje participacije u Hrvatskoj, dvobroj Glasnika Akcije 18/19 i Glasilo
broj 2 „Gorski kotar – prijatelj djece”.
Svakodnevno objavljivanje vijesti, izvješća, fotografije iz gradova i općina sudionika akcije na mrežnim
stranicama Saveza i facebooku pod rubrikom „Riječju i slikom iz gradova i općina“, a aktivirana je
mjesečni Newsletter Saveza koji dostavljamo građanima prijavljenim putem web. stranice.
Međunarodni kontakti s Europskom mrežom gradova prijatelja djece, dogovori oko posjete delegacije iz
Moldavije i uspostavljeni kontakti s Kantonom Sarajevo.

Izvješće pripremila: S. Krpes, siječanj 2015.
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