
Zajedno do statusa  
“Grad Nova Gradiška – prijatelj djece” 

Koordinacijski odbor Akcije “Gradovi i općine – prijatelji djece” 

 Grada Nova Gradiška 



• Akcija “Gradovi – prijatelji djece “ 
je globalna inicijativa UNICEF-a 
pokrenuta 1996. g. s ciljem 
stvaranja gradova po mjeri djece.  

  

• Akciju pod nazivom „Gradovi i 
općine – prijatelji djece“ 1999. 
godine su pokrenule i vode dvije 
udruge: Savez društava Naša djeca 
Hrvatske i Hrvatsko društvo za 
preventivnu i socijalnu pedijatriju 
dok na lokalnoj razini, u gradovima 
i općinama, Akciju vode 
koordinacijski odbori.  

 
• od kraja 2008. godine Središnji 

koordinacijski odbor se uključio i 
u rad Mreže europskih gradova 
prijatelja djece  

 
• Pokrovitelj Akcije je Ured UNICEF-

a za Hrvatsku.  

 



CILJ AKCIJE  

•  motivirati  gradove i općine, 
stručne službe, ustanove za 
djecu,  udruge građana te 
roditelje i djecu u lokalnim 
zajednicama da potpunije i brže 
ostvaruju prava i potrebe djece 
priznata u Konvenciji UN-a o 
pravima djeteta koja obvezuje 
sve odrasle da čine najviše što 
mogu kako bi se svako dijete 
potpuno i skladno razvijalo i 
pripremilo za život i korisno 
djelovanje u zajednici  



KOJIM SE PRAVIMA BAVI 
KONVENCIJA UN-a  

O PRAVIMA DJETETA? 

 

• Pravom  preživljavanja –  svako  
dijete  mora  imati  osigurane  

 osnovne uvjete za život 

• Razvojnim pravima– svako dijete 
mora imati osigurane uvjete  

 u kojima će se moći razvijati kao 
cjelokupna ličnost 

• Zaštitnim pravima – nijedno dijete ne 
smije biti diskriminirano,  

 zlostavljano, zanemarivano ili 
izrabljivano 

• Pravima sudjelovanja– svako dijete 
mora imati aktivnu ulogu  

 u svom životu 

KOJA SU KONKRETNO PRAVA DJECE? 
 

Svako dijete ima pravo:  
•  na zaštitu od diskriminacije 
•  na život 
•  na odgovornost obitelji i društva 
•  na osobni identitet 
•  na život s roditeljima 
•  na slobodu izražavanja, mišljenja i vjere 
•  na slobodu udruživanja 
•  na privatnost 
•  na informacije 
•  na zaštitu od nasilja i zanemarivanja 
•  na posebnu zaštitu i skrb kad je izbjeglica 
•  na posebnu zaštitu ako ima teškoće u 

razvoju 
•  na zdravstvenu zaštitu 
•  na besplatno, obvezno i kvalitetno 

obrazovanje 
•  na vlastitu kulturu 
•  na odmor i slobodno vrijeme 
•  na zaštitu od teškog rada i izrabljivanja 
•  na zaštitu od zlouporabe droga 
•  na upoznavanje s Konvencijom o pravima 

djeteta 
 



Akcija se provodi na način da se: 
 
• potiče međusektorska suradnja u 

lokalnim zajednicama u korist djece 
• ocjenjuju postignuti rezultati 
• medijski prati i informira o tome širu 

javnost 
• dodjeljuju javna društvena priznanja 

u obliku postavljanja velike natpisne 
ploče na ulazima u gradove/općine 
koji ispune propisane programske 
zahtjeve i dostignu status 
„grad/općina – prijatelj djece“ 
 

U okviru programa važno mjesto ima 
aktivno sudjelovanje djece u lokalnoj 
zajednici.  



Program Akcije - obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici.  
Hrvatski program razrađen je putem 123 zahtjeva 

 u 10 područja važnih za život djece. 
 
 

Programiranje i 
planiranje za 

djecu 

Financijska 
sredstva za 

djecu 

Podrška i 
potpora 

udrugama za 
djecu 

Dijete u 
sigurnom i 

zdravom gradu 
Zdravlje djece 

Odgoj i 
obrazovanje 

djece 

Socijalna skrb za 
djecu 

Kultura i sport za 
djecu 

Slobodno 
vrijeme i 

rekreacija za 
djecu  

Podrška i pomoć 
roditeljima u 

skrbi i odgoju 
djece 



• U Akciju se gradovi i općine 
uključuju dobrovoljno 

 

• trenutno u Hrvatskoj u 
Akciji sudjeluje 100 
gradova/općina ( i Nova 
Gradiška) 

 

• njih 44 dostiglo prestižan 
naziv - prijatelj djece (i naše 
županijsko središte – Grad 
Slavonski Brod) 



GRAD NOVA GRADIŠKA  
           Kako i kada je počelo? 



2002.g. 

• Grad Nova Gradiška se odlukom Gradskog poglavarstva uključio u Akciju - 
imenovan i prvi Koordinacijski odbor za provedbu Akcije 

2008.g. 

• Gradsko poglavarstvo donijelo Odluku o nastavku sudjelovanja Grada Nova 
Gradiška u Akciji “Gradovi i općine prijatelji djece” – imenovan 2. 
Koordinacijski odbor za provedbu Akcije 

2013.g. 

• Odluka gradonačelnika o nastavku sudjelovanja Grada Nova Gradiška u 
Akciji “Gradovi i općine prijatelji djece” - imenovan novi Koordinacijski 
odbor za provedbu Akcije  

2014.g. 

• Koordinacijski odbor za provedbu Akcije izradio Strategiju za ostvarivanje 
prava i potreba djece na području grada Nove Gradiške za razdoblje 2014.-
2017.g.  

 

rujan  

2014. 

• Do 30. rujna 2014. Grad će Središnjem Koordinacijskom odboru Akcije u 
Zagrebu podnijeti završno izvješće o provedbi Akcije i istaknuti kandidaturu 
za ocjenjivanje 123 kriterija za status “Grad – prijatelj djece” 

listopad 

2014. 

• Terenski izvid komisije iz Zagreba i ocjenjivanje kriterija za status “Grad-
prijatelj djece” 

• provedba telefonske ankete agencije Puls među građanima o njihovom 
mišljenju o Akciji i o brizi za djecu u gradu i aktivnostima  koje s djecom i za 
djecu provode škole, druge ustanove i više od pedeset udruga u gradu 



Tko sudjeluje u provedbi Akcije 
“Grad – prijatelj djece”  

 Grad Nova Gradiška 

 Djeca i roditelji 

 Dječji vrtić Nova gradiška 

 Gradske osnovne škole Ljudevita Gaja  i „Mato Lovrak“ Nova Gradiška 

 Gimnazija, Industrijsko-obrtnička škola  i Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška 

 Društvo naša djeca - Dječji forum i Dječje gradsko vijeće 

 Koordinacijsko tijelo za prevenciju ovisnosti Grada Nova Gradiška i Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada 

Nova Gradiška 

 Savjet mladih Grada Nove Gradiške 

 Policijska postaja Nova Gradiška  

 Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška 

 Pučko otvoreno učilište „M.A. Relković“ Nova Gradiška 

 Gradska knjižnica Nova Gradiška 

 Gradski muzej Nova Gradiška 

 Turistička zajednica Grada Nove Gradiške 

 Dječji odjel i Rodilište Opće bolnice Nova Gradiška 

 Dom zdravlja Nova Gradiška- stomatološke ordinacije i ordinacije obiteljske medicine 

 Zavod za javno zdravstvo – Služba za preventivnu školsku medicinu i Služba za epidemiologiju Nova 

Gradiška 

 Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška 

 Dobrovoljno vatrogasno društvo Nova Gradiška 

 Vjerske zajednice 

 50-tak novogradiških udruga 

 Mediji 

 

 



Samo ZAJEDNO možemo do statusa  
“Grad Nova Gradiška – prijatelj djece” 

 
Članovi Koordinacijskog odbora za provedbu Akcije i predsjednica Odbora: 

mr. Ljiljana Lukačević, zamjenica gradonačelnika 

 


