
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekanovec 

PRAVA DJECE KOJIMA SE BAVI 

KONVENCIJA UN-a: 
Pravo preživljavanja - svako dijete mora imati 
osigurane osnovne uvjete za život 
Razvojna prava – svako dijete mora imati 
osigurane uvjete u kojima će se moći razvijati 
kao cjelokupna ličnost  
Zaštitna prava – nijedno dijete ne smije biti 
diskriminirano, zlostavljeno, zanemarivano ili 
izrabljivano 
Prava sudjelovanja – svako dijete mora imati 
aktivnu ulogu u svom životu 

 
 
 
 
 
 
 
 

SVAKO DIJETE IMA PRAVO NA: 
▪ Život 

▪ Privatnost 

▪ Informacije 

▪ Vlastitu kulturu 

▪ Osobni identitet 

▪ Život s roditeljima 

▪ Zaštitu od zlouporabe droga  

▪ Zdravstvenu zaštitu  

▪ Slobodu udruživanja 

▪ Zaštitu od diskriminacije  

▪ Odmor i slobodno vrijeme 

▪ Odgovornost obitelji i društva  

▪ Zaštitu od nasilja i zanemarivanja 

▪ Zaštitu od teškog rada i izrabljivanja 

▪ Slobodu izražavanja, mišljenja i vjere 

▪ Posebnu zaštitu i skrb kad je izbjeglica 

▪ Posebnu zaštitu ako ima teškoće u 

razvoju  

▪ Besplatno, obvezno i kvalitetno 

obrazovanje 

▪ Upoznavanje s Konvencijom o pravima 

djeteta  

 

 

Ako dijete ne zna prava, kako će znati da ona nose 
i odgovornosti? 
Kako će poštovati prava drugoga? 
Nikad nisu svi isti, ali su sva djeca jednako 
vrijedna kao osobe i imaju ista prava na 
prihvaćanje i poštovanje! 

 

KAKO VI MOŽETE POMOĆI? 
Općina Dekanovec ispred Koordinacijskog odbora 

Akcije poziva sve institucije i pojedince da se 

uključe u  A K C I J U !  

Svojim osobnim doprinosom poboljšajte kvalitetu 

života Vaše i Naše djece.  

U Akciju:  

Općina Dekanovec – PRIJATELJ DJECE 

uključiti se možete na način koji Vam je prihvatljiv 

i moguć: 

▪ Zapažanjem potreba djece oko sebe 

▪ Sudjelovanjem u realizaciji postojećih 

aktivnosti u okviru škola, dječjeg vrtića, 

socijalne skrbi, zdravstava, kulture i 

sporta, pomoći roditeljima, rada udruga i 

medija 

▪ Pomoć pri prikupljanju podataka i priloga 

za završno izvješće Akcije 

▪ Novčanim donacijama i sponzorstvom 

Za prijedloge i realizaciju Akcije,  

JAVITE SE: 
Općini Dekanovec 
F. Andrašeca 41 

040/849-488 
opcina-dekanovec@ck.t-com.hr  

 
KOORDINACIJSKI ODBOR AKCIJE 

OPĆINA DEKANOVEC 

Općina Dekanovec u pripremi je dobivanja 

statusa Općina Dekanovec - prijatelj djece. 
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