
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savez društva Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko 
društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju 

Pod pokroviteljstvom 
UNICEF-a, Ureda u Hrvatskoj 

 
Polazeći od Konvencije UN o pravima djece, koja 
obvezuje sve odrasle da čine što najviše mogu kako bi se 
svako dijete potpuno i skladno razvijalo, pripremilo za 
život i korisno djelovanje te kako bi doprinijeli boljem 
ostvarivanju Nacionalnog programa djelovanja za djecu u 
Republici Hrvatskoj 

 
Zajednički pokreću i vode novu poticajnu društvenu 

AKCIJU pod nazivom: 

 

 

Općina Dekanovec 2019. godine 

donijela je Odluku o pristupanju Akciji 

Gradovi i općine – prijatelji djece.  

prijatelji   djece 

CILJ I OSTVARENJE AKCIJE: 

Motivacija djece i stimulacija odraslih 

u Gradovima i općinama RH da 

potpunije ostvaruju prava i potrebe 

djece, priznata u Konvenciji UN-a o 

pravima djece. 

Cilj će se ostvariti poticanjem tijela 

lokane uprave i samouprave, stručnih 

službi, ustanova za djecu, udruga 

građana i pravnih subjekata te 

roditelja i djece da usklađeno čine 

najbolje moguće za dobrobit djece.  

Evidentirat će se postignuti rezultati, 

Akcija će biti medijski popraćena te će 

se dodjeljivati javno društveno 

priznanje gradu/općini za postignute 

rezultate.  

 

PROGRAM AKCIJE 

ŠTO GRAD/OPĆINA TREBA IMATI ZA DJECU I 

ČINITI ZA NJIH DA BI DOBIO POČASNI NAZIV 

 

prijatelji  djece 

PROGRAMSKA PODRUČJA: 

1. Program i plan grada/općine za ostvarivanje 

prava i potreba djece 

2. Namjenska novčana sredstva u gradu/općini 

za razvoj, zaštitu i odgoj djece 

3. Podrška i pomoć udrugama koje imaju 

programe za djecu te uključivanje djece u 

osmišljavanje odluka koje se na njih odnose  

4. Dijete u sigurnom i zdravom gradu/općini 

5. Zdravlje djece 

6. Odgoj i obrazovanje 

7. Socijalna skrb za djecu 

8. Kultura i šport djece i za djecu 

9. Slobodno vrijeme i rekreacija djece 

10. Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju 

djece 

RODITELJI: 

▪ Razgovarajte s djetetom 

▪ Slušajte dijete 

▪ Pokažite djetetu da ga volite 

▪ Imajte povjerenje u njega 

▪ Dajte djetetu prigodu da donosi odluke 

▪ Postavite jasna pravila 

▪ Omogućite mu rješavanje problema 

▪ Često pohvalite dijete  

▪ Ne očekujte od djeteta savršenstvo 

▪ Napadajte problem, a ne dijete 

▪ Učite dijete optimizmu  

▪ Ponašajte se prema njemu s poštovanjem 

▪ Budite djetetu dobar model 

▪ Ne uspoređujte ga s drugom djecom  

▪ Potaknite dijete da pomaže drugima 

▪ Učinite da prava djeteta postanu dijelom 

života Vašeg i svakog drugog djeteta 

DJECA: 

▪ Naučite svoja prava da bi znao/la prepoznati 

kada ih drugi krše  

▪ Koristite odgovorno svoja prava 

▪ Sumnjate li u kršenje svojih prava obratite se 

odraslima kojima vjerujte 

▪ O problemima razgovaraj s prijateljem  

▪ Stručnjaci su Vam dužni pomoći 

▪ Piši o pravima za školske ili razredne novine 

▪ Potakni rasprave na satu razrednog odjela 

▪ Recite NE štetnim ovisnostima 

▪ Upoznaj i druge s Konvencijom o pravima 

djeteta 

▪ Ostanite DJECA, vedra i nasmijana 

 


