06/04/2009
Koordinacijski odbor za provođenje
Akcije „Grad Omiš prijatelj djece“
ODLUKA

1. Raspisuje se Natječaj za dodjelu nagrada za djela nesebične pomoći i solidarnosti među djecom na
području Grada Omiša pod nazivom „Naj dječje djelo“.

2. Utvrđuje se oblik i sadržaj teksta Natječaja i prijavnica koji prileže ovoj odluci.
3. Za provedbu Natječaja i donošenje odluke o broju i vrsti nagrada i o nagrađenima osniva se poseban

4.
5.
6.
7.

Odbor u sastavu: Đurđa Rogošić, predsjednica Društva „Naša djeca“ Omiš, kao voditeljica, Deni Tomić,
mali gradonačelnik, jedan član/članica Dječjeg Gradskog vijeća, Danijela Karoglan članica Udruge
AGAPE i Ljiljana Tafra, predsjednica Udruge PRIJATELJ.
Vrijednost nagrada za „Naj dječje djelo“ određuje se:
- kao skupna u poklonu do 3.000,00 kn
- kao pojedinačna u poklonu do 2.000,00 kn.
Oblik plakete za „Naj dječje djelo“ utvrđuje Odbor.
Troškove nagrada terete proračun Grada Omiša na poziciji namijenjenoj za djelovanje KOO za
provođenje Akcije „Grad Omiš – prijatelj djece“.
Proglašenje nagrađenih i uručivanje nagrada provesti će se u sklopu programa za obilježavanje Dana
Grada Omiša 2009.g.
ODLUKA

1. Za najpotrebniju i najkorisniju aktivnost za djecu grada Omiša u 2009.g. utvrđuje se „Sigurnost djece u

2.
3.
4.
5.

gradu“ koja obuhvaća sigurnost djece u prometu, školi, obitelji i na ulici, čiji nositelji su Društvo „Naša
djeca“ Omiš i Dječje gradsko vijeće Grada Omiša sve prema radnom materijalu od 23.ožujka 2009.g.
koji prileži ovoj odluci.
Proglašava se Naj – akcija za Grad Omiš u 2009.g. pod nazivom „Sigurnost djece u gradu“ i pozivaju se
sve javne institucije, poslovni subjekti, udruženja i pojedinci na području Grada Omiša da pripomognu u
realizaciji ove akcije.
Za provedbu i koordinaciju akcije „Sigurnost djece u gradu“ određuje se radna skupina u sastavu: Anka
Mandušić, Sandra Mitrović-Nikšić, Ivana Vlahović, Žuži Rogošić, Jure Bilanović, Branka Huljev i
predstavnik/ca Policijske postaje Omiš.
O troškovima potrebnim za provedbu „Naj akcije“ koja terete proračun Grada Omiša radna skupina će
izvijestiti te po potrebi pribaviti suglasnost Koordinacijskog odbora za provođenje Akcije „Grad Omiš –
prijatelj djece“.
Traži se od Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Omiša da na svoje sjednice poziva predstavnika
radne skupine iz t.3. ove odluke.
ODLUKA

1. Utvrđuje se potreba osnivanja Savjetovališta za psihosocijalnu pomoć u Omišu.
2. Podržava se kandidatura projekta osnivanja Savjetovališta kojeg je započelo Vijeće udruga Grada
Omiša.

3. Osniva se stručna radna skupina za dopunu postojećeg i izradu cjelovitog elaborata o osnivanju
Savjetovališta u sastavu: Tihana Barišić, Branka Huljev i Zvonko Močić, te će o istome Koordinacijski
odbor za provođenje Akcije „Grad Omiš prijatelj djece“ provesti posebnu raspravu.
ODLUKA

1. Zadužuju se nositelji programskih područja iz Startnog upitnika za samoocjenjivanje Grada Omiša u
Akciji „Grad Omiš prijatelj djece“ prema odrednicama Zaključka od 20.veljače 2008.g. da dovrše i
dostave gradskoj upravi Grada Omiša odgovore na upitnik te prijedloge programa i planova za
provođenje Akcije u roku od mjesec dana.
2. Predsjednik koordinacijskog odbora pozvati će ravnatelje SŠ „Jure Kaštelan“ Omiš i OŠ „Gornja Poljica“
Srijane da pripomognu s potrebnim podacima nositeljima izrade Programskog poglavlja br.6. iz Startnog
upitnika za samoocjenjivanje Grada Omiša.
3. Određuje se da će nositelji izrade svih programskih područja iz Startnog upitnika za samoocjenjivanje
Grada Omiša u vidu radne skupine ovog Koordinacijskog odbora objediniti i uskladiti sve odgovore iz
predmetnog upitnika i ponuditi ga odboru na usvajanje i donošenje u roku dva mjeseca od primitka
materijala po poglavljima.

ZAKLJUČAK
a) glede pomoći u stanovanju i zapošljavanju Anđelke Roguljić, dosadašnje štićenice Doma „Maestral“ u
Splitu koja zbog punoljetnosti i dovršetka redovnog školovanja napušta instituciju, zaključeno je da će
Grad Omiš pripomoći istoj u okviru zakonskih obveza i mjera gradskog socijalnog programa kroz
učešće u budućim troškovima stanovanja dok bi Centar za socijalnu skrb Omiš i Dom „Maestral“ Split
trebali pronaći adekvatno zaposlenje.

b) glede potrebne učestalosti sjednica koordinacijskog odbora i zaključeno je da će se iste održavati u
ritmu od najmanje jedne sjednice u tri mjeseca.

