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GRAD OMIŠ
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I
DRUŠTVENE DJELATNOSTI
DRUŠTVO „NAŠA DJECA“ OMIŠ

PREDMET: Izvješće s 5. susreta Dječjih vijeća Hrvatske

Susret je održan 20. i 21. studenoga 2009., a domaćin Susreta je bio Grad
Zagreb. Bili su prisutni predstavnici 18 Dječjih vijeća iz gradova i općina:
Čakovec, Dubrovnik, Koprivnica, Krapina, Križ, Kutina, Mali Lošinj,
Nova Gradiška, Omiš, Opatija, Požega, Prelog, Slavonski Brod, Šibenik,
Tuhelj, Varaždin, Velika Gorica i Zabok, iz svakoga po 3 djeteta te
voditelji/ice, sveukupno 70 predstavnika.
U Zagreb su otišli: Deni Tomić (dječji gradonačelnik), Vice Bilić (dječji
vijećnik), Anđela Gojsalić (dječja vijećnica) i voditeljica DGV-a Omiš Ivana
Vlahović.
Ova se značajna osmišljena dječja aktivnost zasniva na participaciji djece u
životu i razvoju lokalne zajednice, a iskazuje se kroz rasprave i iznošenje dječjih
želja, prijedloga, mišljenja, pa i poruka i zahtjeva odraslima, u cilju sagledavanja
potreba djece i boljeg ostvarivanja prava djece.
Na Susretu su predstavnici iz svih prisutnih Dječjih vijeća podnijeli izvješća o
svojim ostvarenim aktivnostima, a zatim su u radionicama iznosili prijedloge
kako što bolje ostvarivati participaciju u donošenju odluka od značaja za djecu u
svojim lokalnim zajednicama, te i prijedloge za program rada u sljedećoj godini.
Savez DND će iznesene dječje prijedloge objaviti u posebnoj knjižici, te zajedno
s adresama dostaviti ih svim Dječjim vijećima, što će potaknuti daljnje
međusobno komuniciranje, razmjenu iskustava i nove dogovore i nastupe.
Najsvečaniji događaj za Dječje vijeće Grada Omiša dogodio se 20. studenoga
2009. godine, na prvi rođendan našeg postojanja, na Godišnjem savjetovanju
Koordinacijskih odbora gradova i općina prijatelja djece, povodom 20 godina
Konvencije UN-a o pravima djeteta i 10 godina akcije Gradovi i općine -

prijatelji djece, kada su se dodjeljivale priznanja i povelje za Naj akcije.
Središnji koordinacijski odbor akcije Gradovi i općine - prijatelji djece kojeg
čine predstavnici Saveza društava "Naša djeca" Hrvatske i Hrvatskog društva za
preventivnu i socijalnu pedijatriju dodijelilo je Gradu Omišu POVELJU za
uzorno provedenu NAJ-AKCIJU 2009. pod nazivom "Sigurnost djece u
gradu" kojom je poboljšan i uljepšan život djece. Akcija je započeta 2009., a
nastavlja se s njenim radom i u 2010. godini.

predsjedavajuća DGV-a Omiš
Ivana Vlahović, prof.

