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PREDMET: Uključivanje Grada Omiša u Akciju «Gradovi i općine – prijatelji djece»
– traži se imenovanje predstavnika članova i njihovih zamjenika
Poštovani,
Gradsko poglavarstvo Grada Omiša je na svojoj 48.sjednici od 22.listopada 2007.g. donijelo
zaključak o otpočinjanju s pripremnim radnjama za donošenje odluke o uključivanju Grada Omiša u Akciju
«Gradovi i općine – prijatelji djece». U ovu se (međunarodnu) akciju potenciranu odredbama UN Konvencije o
pravima djeteta na razini Republike Hrvatske uključilo oko 70 gradova, a desetak njih je već ostvarilo počasni
naziv grada - prijatelja djece. Akciju zagovara i potpomaže Savez društava «Naša djeca» Hrvatske koji na
svojim web stranicama www.savez-dnd.hr promovira osnove, ciljeve i načine njene realizacije.
Da bi Grad Omiš ispunio potrebne uvjete za donošenje odluke o uključivanju u predmetnu akciju, a
potom i da bi istu mogao uspješno provoditi, zamišljeno je da se ustroji posebno koordinacijsko tijelo koje bi
činili relevantni društveni subjekti tzv. vladinog i nevladinog sektora s područja Grada Omiša.
S obzirom na potrebu obuhvaćanja svih mogućih nositelja programskih aktivnosti, ali s druge strane
i racionaliziranja broja članova Koordinacijskog odbora radi njegove efikasnosti u djelovanju, članstvo dijelom
čine i po jedan predstavnik svakog kruga određenih srodnih institucionalnih struktura. Pri tome bi se
zastupljenost ostalih subjekata iz istog strukturnog kruga realizirala kroz institut zamjenika predstavnika. Takvi
zamjenici predstavnika mogu po potrebi slobodno sudjelovati u radu Koordinacijskog odbora i kao suradnici
predstavnika. Zbog rečenog je nužno da oni pozvani subjekti koji čine jedinstvene institucionalne strukture
(dječji vrtići; osnovne i srednje škole; javne ustanove u kulturi te športski klubovi) po prethodno obavljenom
međusobnom dogovoru dostave podatke o predstavniku svoje strukture te o njegovim zamjenicima koji su iz
reda institucija unutar takve strukture koje nisu dale osobu za predstavnika.
Ostali pojedinačni subjekti (Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ; Dom zdravlja DSŽ; Centar za
socijalnu skrb; Policijska postaja; Gradsko društvo HCK te udruge: Prijatelj, Agape, Klub žena liječenih na
dojci, Hrvatska žena i Udruga izviđača) dužni su dostaviti podatke svatko o svom predstavniku i po jednom
njegovom zamjeniku.
Za predstavnike i zamjenike predstavnika članova Koordinacijskog odbora treba se u roku 30 dana
dostaviti ime i prezime osoba i njihova kontakt adresa.
Osoba za kontakt u Gradu Omišu je Đeki Stanić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i
društvene djelatnosti Grada Omiša, tel. 755-505.
Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji.

DOSTAVITI:
Dječji vrtić «Omiš», Put mostine bb., Omiš; Dječji vrtić «Čarobni pianino», Kovačića 9. Split; OŠ «J.Pupačić» Trg kralja Tomislava 1.,
Omiš; OŠ «1.listopada 1942.» Čišla, Gata; OŠ «Gornja Poljica» Srijane, Donji Dolac; SŠ «J.Kaštelan» Trg kralja Tomislava 2., Omiš;
Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ, Vukovarska 46., Split; Dom zdravlja SDŽ u Omišu, n/r dr.Z.Močić, Mlija 1., Omiš; Centar za
socijalnu skrb Omiš, Četvrt Ribnjak bb, Omiš; Policijska postaja Omiš, Vukovarska bb, Omiš; Gradsko društvo HCK Omiš, Punta 1., Omiš;
Centar za kulturu Omiš, Punta 1., Omiš; Gradski muzej Omiš, Starčevića 6., Omiš; Narodna knjižnica Omiš, Punta 1., Omiš; Festival
dalmatinskih klapa Omiš, Katušića 5., Omiš; NK Omiš, G.Stadion, Omiš; KK Galeb-Omiš, Trg k.Tomislava 1., Omiš; KK Studenac,
Vukovarska bb, Omiš; Vaterpolo klub Omiš, Dočine 59., Omiš; AŠK Omiš, G.Stadion, Omiš; Judo klub Omiš, Vukovarska 56., Omiš;
Udruga «Prijatelj», Obala gusara bb., Omiš; Udruga «Agape», Četvrt Ribnjak bb.; Klub žena liječenih na dojci, K.Miroslava bb., Omiš;
Hrvatska žena Ogranak Omiš, Sv.Roka 9., Omiš; Udruga izviđača «Omiš», Obala gusara bb., Omiš;
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