22/10/2007
Na temelju odredbi čl. 15.st.1.t.11. i čl. 37. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada
Omiša br. 8/01, 1/02, 1/05 i 1/06) te čl. 27.Poslovnika o radu Gradskog poglavarstva Grada Omiša
(Službeni glasnik Grada Omiša br. 1/96), u predmetu skrbi o djeci, Gradsko poglavarstva Grada
Omiša na 48. sjednici od 22.listopada 2007.g. donosi

Z A K L J U ČA K
1. U namjeri da u svom djelovanju čini što je najviše moguće za dobrobit djece i poticanje svih
subjekata i građana na udruženo i usklađeno djelovanje u takvu svrhu, Grad Omiš započinje
s potrebitim radnjama za uključivanje u Akciju «Gradovi i općine – prijatelji djece» s konačnim
ciljem dobivanja počasnog naziva «Grad Omiš – prijatelj djece».
2. Osniva se Koordinacijski odbor za provođenje Akcije «Gradovi i općine - prijatelji djece» na
području Grada Omiša a kojeg čini 15 članova.
Predsjednik Koordinacijskog odbora je gradonačelnik Grada Omiša.
Ostale članove Koordinacijskog odbora čine predstavnici slijedećih institucija i udruga:
- dječjih vrtića («Omiš» i «Čarobni pianino»),
- osnovnih i srednjih škola («Josip Pupačić», «1.listopada 1942.», «Gornja Poljica» i «Jure
Kaštelan»),
- Službe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SDŽ u Omišu,
- Doma zdravlja SDŽ u Omišu,
- Centra za socijalnu skrb Omiš,
- Policijske postaje Omiš,
- Gradskog društva HCK Omiš,
- javnih ustanova u kulturi Grada Omiša (Centar za kulturu, Gradski muzej, Narodna
knjižnica i Festival dalmatinskih klapa),
- športskih klubova (NK Omiš, KK Galeb-Omiš, KK Studenac, VK Omiš, AŠK Omiš, JK
Omiš),
- Udruga «Prijatelj» Omiš,
- Udruga «Agape» Omiš,
- Udruga «Klub žena liječenih na dojci» Omiš,
- Udruga «Hrvatska žena» Ogranak Omiš,
- Udruga izviđača «Omiš».
Predstavnici članova Koordinacijskog odbora mogu imati svoje zamjenike.
Članovi Koordinacijskog odbora dužni su imena svojih predstavnika i njihove kontakt adrese
dostaviti Gradskom poglavarstvu Grada Omiša u roku 30 dana od dana donošenja ovog
zaključka nakon čega će se sazvati konstituirajuća sjednica odbora.
3. Utvrđuju se programska područja za koja Koordinacijski odbor treba izraditi svoje prijedloge
radi donošenja odluke Gradskog vijeća Grada Omiša o pravcima djelovanja u cilju stjecanja
počasnog naziva «Grad Omiš - prijatelj djece», a koji će na osnovi: UN Konvencije o pravima
djeteta, EU Povelje o sudjelovanju mladih u životu općina i regija Vijeća Europe te
Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece od 2006.-2012.g., odgovoriti na
temeljna prava djece glede njihovog: preživljavanja, razvoja, zaštite i sudjelovanja. Zato je
Koordinacijski odbor dužan izraditi:
a) Nacrt Programa aktivnosti za ostvarivanje počasnog naziva «Grad Omiš – prijatelj djece»
za razdoblje od 2008.g. - 2012.g. najmanje u slijedećim programskim područjima:
- aktivno sudjelovanje djece (dječji forum, poruke djece, susreti djece i nositelja vlasti,
edukacije svih nositelja vlasti o pravima i potrebama djece…),
- preventivni programi (zdravlje, socijalna skrb, sigurnost, odgoj i obrazovanje, urbanizam,
zdrav okoliš…),
- kultura, šport i slobodno vrijeme (programi, kadrovi, objekti, oprema …),

- podrška roditeljima (savjetovališta, zapošljavanje, dodatno obrazovanje…),
- medijska kampanja (suradnja s medijima, promotivne akcije, reklama…),
- «Najakcija» i
- osnivanje Društva «Naša djeca» Grada Omiša.
b) Nacrt Provedbenog plana za ostvarivanje potreba i prava djece na području Grada Omiša
za 2008.g. koji na temelju podataka mjerodavnih institucija, stručnih službi i nevladinih
organizacija o statističkim i demografskim podacima, programskim proračunima sa
specifikacijama namjenskih sredstava gradskih i drugih proračuna i specifikacijama donacija,
popisu subjekata nevladinog sektora i iskazu opsega volonterskog rada obvezno sadrži:
- potrebe djece,
- nazive programskih akata,
- ciljeve,
- nositelje,
- načine provedbe,
- rokove,
- rezultate i
- sredstva.
4. Koordinacijski odbor je dužan prethodno ispuniti Startni upitnik pribavljen od Saveza društava
«Naša djeca» Hrvatske o samoocjenjivanju i snimiti postojeće stanje ostvarivanja prava i
potreba djece na području Grada Omiša.
5. Grad Omiš će u svrhu provedbe odredbi ovog zaključka kontinuirano osiguravati sredstva na
teret godišnjih proračuna Grada Omiša izravno namijenjenih za provedbu Akcije «Gradovi i
općine – prijatelji djece» kao i onih sredstava namijenjenih za svakog od nositelja ili korisnika
programa koji skrbe o potrebama i pravima djece.
6. Ovaj zaključak se objavljuje u Službenom glasniku Grada Omiša.
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