AKCIJA „GRADOVI I OPĆINE PRIJATELJI DJECE“
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2. SJEDIŠTE
21310 OMIŠ, Trg kralja Tomislava 5/1
3. KONTAKT
091/899-7764, ivanavlahovic@hotmail.com
4. VODITELJ DV-a
Ivana Vlahović
5. RADNA GRUPA
Anka Mandušić, Sandra Mitrović Nikšić, Jure
Bilanović, Branka Huljev, Žuži Rogošić, Ivana
Vlahović
II OPIS AKCIJE
1.

NAZIV AKCIJE
SIGURNOST DJECE U GRADU

2.

SAŽETAK PROJEKTA
Koordinacijski odbor „Gradovi i općine prijatelji djece“ Omiš, Društvo „Naša
djeca“ Omiš i Dječje gradsko vijeće Grada Omiša odlučilo je izabrati akciju
„Sigurnost djece u gradu“. Dječje gradsko vijeće našega grada postoji od
20. studenog 2008. godine, od tada je vrlo aktivno, posebno na području
promicanja zaštite djece i njihovih prava. Na svim svojim sjednicama i
radionicama dječji vijećnici su isticali stalni problem nesigurnosti djece u
našem gradu, ponajprije prometne, a zatim i zaštiti sigurnosti djece na
ulicama, u obitelji, u školskim autobusima, na igralištima, treninzima, na
planinama, u vodama. Odlučeno je da se pod vodstvom radne skupine koju
čine odrasle osobe s grupama dječjih vijećnika posjete institucije i zajednice
koje su uključene u život djece te da se analizira stanje sigurnosti djece u
našem gradu, dijagnosticiraju najveći problemi te aktiviraju odrasle osobe
na njihovo rješavanje.

3.

OPIS PROBLEMA/PROCJENA POTREBA DJECE U ZAJEDNICI
Vijećnici dječjeg gradskog vijeća Grada Omiša su na radionici „Kako do
projekta“ koju su održale njihove voditeljice Ivana Vlahović i Helanda Čović
najprije educirale djecu što je to projekt, na koje se načine dolazi do izbora
te kako se on provodi. Zatim su vijećnicima u grupama dali zadatak da
naprave kroz jednu malu radionicu stablo problema i stablo rješenja u
našem gradu. Sve grupe izdvojile su vrlo slične probleme, te dali i vrlo
slična rješenja. Naime, svi problemi su se bazirali na njihovoj nesigurnosti,
odnosno potrebi da se osjećaju sigurno. Upravo je to i bio razlog da je
izabrana ova akcija jer je potrebna djeci našega grada za izgradnju
temeljnog osjećaja sigurnosti da bi na takav način mogli razvijati sve svoje
ostale kvalitete i potrebe.

4.

CILJ AKCIJE
Osnovni cilj naše akcije je povećati sigurnost naše djece na cijelom
teritorijalnom području grada. Budući da su ona najviše dovedena u
opasnost Jadranskom magistralom koja prolazi kroz sami centar grada,
želimo podići svijest o prometnoj kulturi te postavljanjem semafora,
pješačkih prijelaza i ležećih policajaca utjecati na smanjenje brzine i veću
zaštitu. Želimo da dječja igrališta i sportski tereni budu sigurnija mjesta na
kojima će se djeca bezbrižno igrati. Postavljanjem rasvjetnih tijela na
mjestima koja su neadekvatno osvijetljena te izgradnjom čekaonica za

školske autobuse također bismo utjecali na osnovne ljudske potrebe. Ovom
akcijom želimo utjecati i na sigurniji prijevoz naših učenika u školu.
Edukacijom o sigurnosti u planinama i na vodama spriječili bismo moguće
nesreće, a anketiranjem o prodaji duhana i alkohola malodobnim osobama
utjecali bismo na podizanje svijesti odraslih u njihovoj zadaći da djecu
trebaju štititi. Cilj nam je također i veća edukacija djece i odraslih o
pravodobnom cijepljenju, kvalitetnoj prehrani i zdravstvenoj sigurnosti
općenito.

5.

VREMENSKO TRAJANJE AKCIJE
Akcija je započela u ožujku 2009., a planirane aktivnosti ćemo provesti do
lipnja 2010. godine.

6.

CILJNA SKUPINA/KORISNICI
Korisnici ove akcije su najprije djeca bez obzira na njihov uzrast, a samim
tim i odrasli te naša lokalna zajednica kao cjelina jer samo uz sigurnu i
sretnu djecu i zajednica u kojoj ona odrastaju može biti zadovoljna.

7.

AKTIVNOSTI (TKO? KADA? KAKO I GDJE?)
-posjet Uredu dječje pravobraniteljice u Splitu (dječji vijećnici i njihove
voditeljice, 2.ožujka 2009.)
-susreti i razgovori s gradonačelnikom Ivanom Škaričićem,
dogradonačelnikom Mijom Mimicom, Mateom Pezom (stručnim suradnikom
za sport), sucem za prekršaje Antonom Fagarazzijem, Ivanom Mimicom
(djelatnicom iz Centra za socijalnu skrb u Omišu), Sandrom Kovačić
(djelatnicom Policijske postaje Omiš), Etjenom Kuvačićem (profesorom
tjelesne i zdravstvene kulture), Matom Kesićem (prof. i nogometnim
trenerom), Davorkom Deur (ravnateljicom OŠ „Josip Pupačić), doktoricom
Brankom Huljev, vozačima školskih autobusa
(razgovarali dječji vijećnici u pratnji članova radne skupine: Anke Mandušić,
Sandre Mitrović Nikšić, Žuži Rogošić, Jure Bilanovića, Branke Huljev, Ivane
Vlahović kroz rujan 2009.)
-stručno predavanje savjetnice Ane Pezo pod nazivom „Sigurnost djece u
gradu“ u organizaciji DGV-a Omiš (namijenjeno učenicima osnovnih škola,
održano 1. listopada 2009.)
-stručno predavanje članova Planinarskog društva Imber (Miomir Fistanić,
Pjero Orlandini) i člana Gorske službe spašavanja (Zvonimir Kujundžić) pod
nazivom „Sigurnost djece u planinama“ (namijenjeno dječjim vijećnicima,
održano 9. listopada 2009.)
-prezentacija slikokaza „Sigurnost djece u gradu“ prof Ane Pezo, savjetnice
dječje pravobraniteljice u svim školama na području našega grada
(razrednici na satovima razrednog odjela, tijekom šk.god.2009./2010.)
-fotografiranje „nesigurnih“ situacija u kojima se djeca nalaze
-anketiranje djece i trgovaca o prodaji alkohola i duhana osobama mlađim
od 18 godina (radionica DGV-a Omiš, studeni 2009.)
-izrada poticajnih zastavica s uputama odraslima o prometnoj kulturi (u
suradnji s Policijskom postajom Omiš, ožujak 2010.)
-izrada, publikacija knjižice koja će objediniti sigurnost na svim ovim
razinama te će biti podijeljena svoj djeci na području našega grada (svibanj
2010., DGV, Grad Omiš)

8.

PARTNERI I SURADNICI
-Grad Omiš
-Društvo „Naša djeca“ Omiš
-OŠ „Josip Pupačić“Omiš
-OŠ „1. listopada 1942.“Čišla
-OŠ „Gornja Poljica“ Srijane
-Udruga „Prijatelj“ Omiš
-Policijska postaja Omiš
-Centar za socijalnu skrb Omiš
-dr. Branka Huljev, specijalista školske medicine

9.

REZULTATI AKCIJE
Od ove akcije očekujemo veću sigurnost naše djece na cijelom
teritorijalnom području našega grada i to kroz sljedeće rezultate:
- Postavljanje semafora na području Pravca (ulaz u grad) i ispred
Doma zdravlja, više pješačkih prijelaza i ležećih policajaca
- Izgradnja nogostupa na područjima koja ih nemaju (Zakučac, Brzet,
Čišla)
- Postavljanje rasvjetnih tijela na ulicama i dijelovima grada koji su
slabije osvijetljeni (ulaz u grad sa zapadne strane, skretanje za Obriž
u Stanićima, Ravnice, Zakučac)
- Postavljanje čekaonica za školske autobuse (Putišići, Kostanje itd.)
- Redovito čišćenje parkova i dječjih igrališta
- Kvalitetnije održavanje sprava za igranje na dječjim igralištima
- Redovita kontrola, sanacija i popravak neadekvatne opreme na
sportskim igralištima
- Veća higijenska zaštita na treninzima, u sportskim dvoranama
- Edukacija odraslih i djece o prometnoj kulturi
- Edukacija djece o njihovom sigurnijem odrastanju

10.

MEDIJSKA PREZENTACIJA
-radio DinDon
-Slobodna Dalmacija
-televizija Jadran
-školski listovi (Petica OŠ „Josip Pupačić“Omiš i Grdelin OŠ „1. listopada
1942.“Čišla)

11.

POTREBNA NOVČANA SREDSTVA (UKUPAN IZNOS I NABROJATI NA ŠTO
ĆE SE TAJ IZNOS POTROŠITI)
-stručna predavanja (2.000,00 kn)
-izrada poticajnih zastavica za prometnu kulturu (2.000,00 kn)
-tiskanje knjižice o sigurnosti djece (5.000,00 kn)

12.

PLANIRANI IZVORI FINANCIRANJA
Grad Omiš, mogući sponzori

13.

EVALUACIJA AKCIJE
Ova akcija zahtijeva duže vremensko razdoblje do njene evaluacije jer mi
sa sigurnošću ne možemo znati kada će se u našem gradu osigurati
ponajprije prometna sigurnost, ali znamo da ćemo na sve moguće načine
poticati njeno rješavanje.

