Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i
socijalnu pedijatriju,
pod pokroviteljstvom Unicefa, Ureda u Hrvatskoj i uz podršku Državnog zavoda za zaštitu
obitelji, materinstva i mladeži
zajednički su pokrenuli i vode poticajnu društvenu akciju pod nazivom

GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE
CILJ AKCIJE
Motivirati odrasle u gradovima i općinama Republike Hrvatske da potpunije ostvaruju
prava i potrebe djece, priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta.
DIJETE KAO SUBJEKT, A NE KAO PASIVNI OBJEKT ZAŠTITE
Usmjeravajući ovaj program prema lokalnoj zajednici, organizatori akcije su imali u vidu
činjenicu da se na lokalnoj razini većina problema, potreba i prava djece može
konkretnije rješavati. Time se kod pojedinog djeteta i njegovih roditelja stvara osjećaj
kako se velike ideje i ciljevi, koje zastupa Konvencija UN-a o pravima djeteta, mogu
uspješno realizirati.
Program ''Gradovi i općine prijatelji djece'' omogućuje:
1.
2.
3.
4.
5.

stvaranje zajedništva odraslih u kreiranju programa za djecu
meñusektorsku suradnju,
aktivnu participaciju djece u zajednici,
povezivanje gradova i općina koji imaju zajednička opredjeljenja za djecu
utjecaj na definiranje nacionalne strategije u korist djece.

NAČINI PROVEDBE
Cilj ove Akcije ostvaruje se na četiri meñuovisna načina:
1. poticanje svih sudionika u svakom gradu/općini da udruženo i koordinirano čine
najviše što mogu za dobrobit djece
2. evidentiranje postignutih rezultata
3. medijsko praćenje dometa akcije
4. dodjela javnog priznanja u obliku počasnog naziva grad/općina – prijatelj djece za
postignutu uzornu skrb u svim područjima života djece.
Grad Sisak sudjeluje u akciji ''Gradovi i općine – prijatelji djece'' od 2005. godine.
OVA AKCIJA ŽELI POBOLJŠATI I ULJEPŠATI ŽIVOT DJECE !
ZATO: GRAĐANI, RODITELJI, DJECO, POMOGNITE DA VAŠ GRAD ČIM PRIJE
POSTANE - PRIJATELJ DJECE!

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE
Cilj osnivanja i rada dječjih vijeća je ostvarivanje temeljnih prava zajamčenih
Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djece, prvenstveno prava na vlastito
mišljenje, a kroz njihovo djelovanje djeca u lokalnoj sredini mogu predlagati mjere i
aktivnosti usmjerene ka kvalitetnijem životu djece, upozoravati odrasle na probleme s
kojima se susreću u svom odrastanju i tražiti načine njihova rješavanja.
Republika Hrvatska prihvatila je Konvenciju o pravima djeteta 1992. godine.
Dječje gradsko vijeće Grada Siska osnovano je kao oblik aktivne participacije djece u
lokalnoj zajednici.
Dječje gradsko vijeće ima zadatke:
- pratiti stanje i potrebe djece u lokalnoj zajednici;
- javno iznositi svoja mišljenja i prijedloge;
- poticati uključivanje i aktivno sudjelovanje djece u javnom životu lokalne sredine i
šire;
- zalagati se za donošenje odluka, programa i drugih mjera u tijelima lokalne vlasti
za unapreñivanje položaja djece u društvu i u korist boljeg ostvarivanja prava i
potreba djece.

