Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 12/99 - pročišćeni tekst),
Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 08. veljače 2001. donosi
ZAKLJUČAK
o pravcima djelovanja u cilju stjecanja počasnog naziva »Opatija - Grad prijatelj djece«

I.
Gradsko vijeće Grada Opatije se obvezuje da će u svom radu činiti što je najviše moguće za dobrobit djece te poticati sve
subjekte i grañane na udruženo i usklañeno djelovanje u tom cilju.
II.
Gradsko vijeće se obvezuje da će svoju aktivnost temeljiti na sljedećim dokumentima:
1. Konvenciji o pravima djeteta UN-a, koja sadrži četiri opća načela:
* Djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju »neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom mišljenju,
nacionalnom, etničkom ili društvenom podrijetlu, vlasništvu, teškoćama u razvoju, roñenju ili drugom statusu djeteta,
njegova roditelja ili zakonskog skrbnika«.
* Djeca imaju pravo na život i razvoj u svim vidovima života, uključivši fizički, emotivni, psihosocijalni, kognitivni,
društveni i kulturni.
* Pri donošenju svih odluka ili izvršenja postupaka koji utječu na dijete, ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti
dobrobit djeteta. To se odnosi kako na odluke koje donose vladina, Upravna ili zakonodavna tijela, tako i na odluke koje
donosi obitelj.
* Djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu
izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo izreći svoja gledišta koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir.
2. Nacionalnom programu djelovanja za djecu u Republici Hrvatskoj čiji su ciljevi:
* Poboljšanje kakvoće zadovoljavanja potreba djece u svim područjima života (skrb o zdravlju, izobrazbi, stanovanju te
zaštita od nasilja i zanemarivanja).
* Osiguravanje odgovorajućih uvjeta za primjeren rast i razvoj djece u iznimno teškim okolnostima.
* Omogućivanje darovitoj djeci iskazivanja i ostvarivanja sposobnosti i talenata.
3. Europskoj povelji o sudjelovanju mladih u životu općina i regija Vijeća Europe, koja je načelima meñusobnog uvažavanja
i partnerstva, putokaz lokalnoj samoupravi i upravi, kao i mladima, kako ostvariti aktivno sudjelovanje što većeg broja djece
i mladih u životu svojih gradova, posebice u procesima odlučivanja o pitanjima koja utječu na kvalitetu njihovog života.
III.
U cilju operacionalizacije obveza utvrñenih u točki II. Gradsko vijeće Grada Opatija donosi
PROGRAM
aktivnosti za ostvarivanje počasnog naziva »Opatija - grad
prijatelj djece« za razdoblje 2001. - 2005. godine
kao i
IZVEDBENI PLAN
za ostvarivanje potreba i prava djece u
Gradu Opatiji za 2001. godinu
koji su sastavni dio ovog Zaključka.
IV.
Gradsko vijeće će svake godine u povodu Dječjeg tjedna (prvi puni tjedan u mjesecu listopadu) analizirati ostvarivanje
dokumenata iz točke III. i utvrñivati mjere za njihovo unapreñenje.
Klasa: 501-01/01-01/01
Ur. broj: 2156/01-01-01-1
Opatija, 08. veljače 2001.
GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE'
Predsjednik Mario Meak, v. r.

DUGOROČNI PROGRAM PROJEKTA “GRAD PRIJATELJ DJECE”
2001. – 2005.G.
R.B.

PODRUČJE

PREPOZNATA POTREBA

1.

ŠPORT I
REKREACIJA

Izgradnja i ureñenje površina za
šport i rekreaciju djece i mladih u
svim naseljima na području Grada

2.

PREVENCIJA
POREMEĆAJA U
PONAŠANJU I
OVISNOSTI

1. Proširenje programa rada SOS
telefona (24 sata) s ciljem
pomaganja djeci u kriznim
stanjima, njihovih problema a time i
prevencije poremećaja u ponašanju,
zlostavljanja i zanemarivaanja djece
2. Edukacija roditelja
3. Program stručnog usavršavanja
odgojno-obrazovnih djelatnika
4. Programi namijenjeni razvoju
pozitivnih potencijala
srednjoškolaca – rastu i razvoju
ličnosti
Izrada Registra djece s posebnim
potrebama i kroničnim bolestima te
izrada programa podrške obiteljima

3.

SOCIJALNA SKRB
ZA DJECU

4.

AKTIVNO
SUDJELOVANJE
DJECE I MLADIH U
ŽIVOTU ZAJEDNICE,
POSEBICE
PROCESIMA
ODLUČIVANJA O
PITANJIMA KOJA SE
TIČU KVALITETE
NJIHOVOG ŽIVOTA

1. Dječji Forum pri DND-u:
aktivnost putem koje djeca
upoznaju svoja prava, dužnosti i
obveze
2. Osnivanje dječjeg Gradskog
vijeća Opatije
3. Poticanje Učeničkih vijeća u
srednjim školama
4. Poticanje programa Obrazovanje
za demokraciju u OŠ

NOSIOC AKTIVNOSTI I
UKLJUČENI SUBJEKTI
Nosioc: Upravni odjel za
komunalni sustav
Subjekti: Mjesni odbori,
Gradski športski savez
Društvo Naša Djeca

Stručni suradnici i Klub 4+
Ustanove u suradnji s
vanjskim suradnicima
Srednje škole i Klub 4+, po
potrebi vanjski stručnjaci

Nosioc: Pedijatrijska
ambulanta i školska
preventiva
Subjekti: Centar za socijalnu
skrb, obrazoven ustanove,
Klub 4+
DND

Grad Opatija i OŠ iz Opatije
Srednje škole opatijskog
područja
OŠ R.K. Jeretov Opatija

IZVEDBENI PLAN OSTVARIVANJA PRAVA I POTREBA DJECE U GRADU
OPATIJA ZA 2001.g.

Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatija temelji se na dugoročnom
programu mjera za podizanje kvalitete življenja djece u Gradu Opatija. U planu su navedene
nove aktivnosti koje se prepoznaju kao potrebne i prava djece dok će se aktivnosti koje se
provode u 2000.g. nastaviti i u 2001.godini.

R.B.

PODRUČJE

1.

Podrška i pomoć
programima za
uključivanje djece
u osmišljavanju
odluka koje se na
njih odnose

2.

3.

Zdravlje djece

Socijalna skrb za
djecu

PREPOZNATA POTREBA
1. Dječji forum
2. Odgoj za demokraciju
3. Unapreñenje rada
učeničkog vijeća u
Gimnaziji E. Kumičića
4. Priprema radnji za
osnivanje učeničkog
vijeća i u drugim
srednjim školama
5. Osnivanje Gradskog
vijeća mladih
Program usvajanja pravilnih
prehrambenih navika
- Primjena “zdravog
jelovnika” u vrtiću te
edukacija roditelja
- Edukacija roditelja učenika
OŠ
- Edukacija srednjoškolaca
- Informativni leci za djecu i
roditelje
- Izrada registra djece s
posebnim potrebama i
kroničnim bolestima
- Izrada programa podrške
obiteljima djece s posebnim
potrebama i kroničnim
bolestima
- Edukacija odgojno
obrazovnih djelatnika za
prepoznavanje bolesti
ovisnosti i zanemarene
odnosno zlostavljene djece

-

Programi prevencije za OŠ i
srednje škole usmjereni na
promociju zdravog načina
života i pozitivnih osobina
ličnosti, razvijanje i rast
ličnosti

NOSIOC AKTIVNOSTI I ROK
IZVRŠENJA
DND – tijekom cijele godine
Stručna služba OŠ – tijekom cijele
god.
Gimnazija Eugena Kumičića – rok
06/2001.g.
Srednje škole – rok 06/2001.

OŠ, DND, Odsjek društvenih
djelatnosti – 06/2001.

Dječji vrtić – u okviru redovne
djelatnosti, tijekom cijele godine
Klub 4+ - rok 06/2001.g.
Klub 4+ - rok 06/2001.g.
Grad Opatija – rok 06/2001.g.
Pedijatar i liječnik školske
preventive, Centar za socijalnu skrb
– rok 03/2001.g.
Pedijatar i liječnik školske
preventive, stručne službe Dječjeg
vrtića, OŠ, Centar za socijalnu skrb
– rok 09/2001.g.
Stručne službe Dječjeg vrtića, OŠ,
srednjih škola, vanjski suradnici
(Centar za prevenciju i liječenje
bolesti ovisnosti, Filozofski fakultet
– Odsjek za psihologiju, te drugi, po
potrebi) – rok tijekom
šk.g.2000/2001.
Voditelji programa prevencije u
OŠ, srednjim školama, Klub 4+,
Ured “Opatija zdravi grad”

4.

Slobodno vrijeme i
rekreacija mladih

-

-

5.

Podrška i pomoć
roditeljima u skrbi i
odgoju djece

-

-

-

Izrada programa izgradnje
ureñenih površina za sport i
rekreaciju djece i mladeži u
svim naseljima
Izgradnja ureñene površine u
jednom naselju
Izrada plana ureñenja dječje
plaže na području Grada
Opatija
Program susreta na teme
odnosa roditelj – dijete
“Sretniji roditelj – sretno
dijete”
Informativni leci i kratke
brošure o odgoju i skrbi
djeteta
Radio emisije o temi odgoja i
podizanja djeteta te
senzibiliziranje javnosti za
razumijevanje potreba djetata

Upravni odjel za komunalni sustav
Grada Opatije – rok 03/2001.g.

Upravni odjel za komunalni sustav
– rok kraj 2001.g.
Upravni odjel za komunalni sustav
– rok 2001.g.
Klub 4+ - tijekom 2001.g. uz
vanjske suradnike po potrebi

Ured “Opatija zdravi grad” – rok
2001.g.
Ured “Opatija zdravi grad”,
Primorski radio Opatija, vanjski
suradnici, stručnjaci – rok 2001.g.

